
ي
س

سيا
 ال

ور
ط

الت
 و

ية
يخ

تار
 ال

ول
ص

ا�
ي 

 ف
ت

سا
درا

    
    

ي 
عرب

 ال
ج

لي
لخ

ا

WO�¹—U²�« ‰u�_« w�  UÝ«—œ
wÝUO��« —uD²�«Ë

الخليج العربي

إصدارات إدارة البحوث والدراسات الثقافية

قسم اإلصدارات الثقافية والنشر

الدوحة - قطــر

٢٠١٣

VOD)« qOIŽ vHDB� ÆœÆ√

Ö
«£

ÿ
G 

π
«≤

Y
 ≈

Ø
£

°ü
e

 .
O

.CG



اخلليج العربي
درا�صات فـي الأ�صول التاريخية

والتطور ال�صيا�صي



اخلليج العربي

درا�صات يف الأ�صول التاريخية والتطور ال�صيا�صي

د. م�صطفى عقيل

الطبعة الأولى، 2013م

النا�صر: وزارة الثقافة والفنون والرتاث، قطر

اإدارة البحوث والدرا�صات الثقافية

هــــاتف: 44022885   974 +

فــــاك�س: 44022231   974 +

�س. ب: 3332 

الدوحة، قطر

رقــــم الإيــــــداع:  252 / 2013

الرتقيم الدويل )ردمك(:  3 / 21 / 104

املراجعة واملتابعة : عبداهلل الزوايدة

ت�صميم الغالف : ال�صركة احلديثة للطباعة

جميع احلقوق محفوظة

اأو تخزينه يف  اأّي جــزء منه  اأو  الكتاب  اإ�ــصــدار هــذا  بــاإعــادة  ُي�صمح  )ل 

نطاق ا�صتعادة املعلومات اأو نقله باأّي �صكل من الأ�صكال، دون اإذن خّطي 

م�صبق من النا�صر(.
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تـــقــــديـــم

ت�سعى �إد�رة �لبحوث و�لدر��سات �لثقافية يف وز�رة �لثقافة و�لفنون و�لرت�ث بدولة قطر ، �إلى 

�إ�سدر�رتها م�سروعًا متكاماًل ومتنوعًا يتناول خمتلف �جلو�نب �لثقافية و�لتاريخية  �أن جتعل من 

و�لإجتماعية ، لكي ت�سكل منظومة معرفية متنوعة للقارئ .

و�لتطور  �لتاريخية  �لأ�سول  فى  در��سات  �لعربي  �خلليج   ( كـــتاب  لكــم  نقـــدم  �إذ  ونــحـــن 

�ل�سيا�سي (  للباحث �لأ�ستاذ �لدكتور/ م�سطفى عقيل �خلطيب ، نتمنى �أن يكون �إ�سافة مهمة يف 

�لبحث �لتاريخي و�ل�سيا�سي للمنطقة ، فمو�سوع �خلليج �لعربي رغم كرثة ما كتب عنه �إل �أن يبقى 

مو�سوعًا حيويًا قاباًل للبحث و�لنقا�ش .

يدر�ش �لباحث �لدكتور �خلطيب يف هذ� �لكتاب �جلو�نب �ملتعددة لهذ� �ملو�سوع ، فهو يبحث 

�ملو�سوع  �ملتخ�س�ش حليوية  �ملتخ�س�ش وغري  �لباحث  ت�سغل  �أمور مهمة  �إلى جملة  وي�سري  ويوثق 

�لذي يتناوله .

ناأمل �أن يكون كتاب �لدكتور �خلطيب �إ�سهامة مفيدة للدر��سات �لتاريخية وللثقافة �لعربية.

و�هلل مــــن ور�ء �لق�ســـــــد

�إد�رة �لبحوث و�لدر��سات �لثقافية
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مـــقــــدمـــــــة

يعد �خلليج �لعربي �أحد �ملناطق �ل�سرت�تيجية �لهامة يف �لعامل، لي�ش ب�سبب بحري�ت �لنفط 
به،  يتميز  �لذي  للموقع �جلغر�يف  �أي�سًا  و�إمنا  و�سحاريه،  مياه  �أعماق  �لكامنتني يف  �لغاز  وحقول 
�ل�سرق و�لغرب، وكان ممرً� لنتقال  �لو�سل بني  �لع�سور همزة  �لعربي على مر  فقد كان �خلليج 
�حل�سار�ت بني �لقار�ت، تاأثرت �ملنطقة بتلك �حل�سار�ت �سو�ء كانت فار�سية �أم هندية �أم �سينية 
�أو غريها، وعلى �لرغم من �أن �لد�ر�سني يف علوم  �لتاريخ و�جلغر�فيا و�لأنرثبيلوجي تناولو� هذه 
�ملنطقةيف بحوثهم ودر��ساتهم �لقيمة، �إل �أن �لعديد من �لأ�سئلة و�ل�ستف�سار�ت لز�لت تطرح بني 
�حلني و�لآخر وبحاجة ما�سة �إلى �ملزيد من �لتو�سيح و�لإجابة، ب�سبب �لغمو�ش عن �لتاريخ �لقدمي 
ملنطقة �خلليج �لعربي، فالكثري من �لدر��سات تثبت باأن �لعرب و�لكنعانيني و�ل�سومريني وغريهم من 
�سعوب �ملنطقة جابو� غمار �ملحيطات و�لبحار من �ملحيط �لهندي �لذي يطلق على �أكرث من ن�سفه 
بحر �لعرب، وو�سلو� �إلى �ملحيط �لهادي ون�سرو� �ل�سالم يف تلك �ملناطق مثل �أرخبيل جزر ماليو 
وفلبني و�أندوني�سا و�ل�سني وغريها، �إل �نهم مل يرتكو� �آثارً� لهم يف تلك �ملناطق ومل يدونو� �سيئًا 
عن تاريخ رحالتهم، لكنهم بالتاأكيد روو� جتاربهم للعديد من �لكتاب من �جلغر�فيني و�ملوؤرخني، 
ويدل ذلـــك كرثة �ملوؤلفات �لعربية �لتي تنــاولت جغر�فية وتاريخ �آ�سيا بدءً� من �ملقد�سي )336 - 
380 هـ( )947 - 990م( �لذي و�ســع كتابه �أح�سن �لتقا�سيم يف معرفة �لأقاليم عام )375 - 380 
هـ( و�بن خرد�ذبه كتابه �مل�سالك و�ملمالك �سنة 232هـ ) 846 - 847 م( وغريها من �لكتب �لتي 
تناولت معلومات قيمة عن �آ�سيا يف وقت مل تكن تعرف �أوربا �سيئًا عن �ل�سرق �إل من خالل موؤلفات 
�جلغر�فيني و�ملوؤرخني �مل�سلمني �لذين دونو� �نطباعات كثرية عن تلك �ملناطق �لتي مل ي�ساهدوها، 
لكنهم �نتهلو� تلك �ملعلومات من �لرو�ة و�لرحالة �مل�سلمني �لذين �ساهدو� تلك �لبالد وعا�سو� فيها 
و�ساركو� يف بناء ح�سارتها وثقافتها.وعلى كل فاإن �لقرون �لو�سطى �لتي كانت م�سيئة ل�سكان �خلليج 
�لعربي جتارية و�قت�سادية �إل �أنها لز�لت مظلمة يف تاريخها، وقدبد�أت تظهر لنا �آثار تلك �لع�سور 
منذ �أو�خر �لع�سور �لو�سطى و�أو�ئل �لع�سر، فن�سرت جمموعة من كتب �لرحــــــــالة �مل�ســـلمني من 
�أمثال �بن بطوطة و�بن جبري، ثم �لرحـــالة �لأوربيني بدءً� من رحــلة ماركو بولو )1260-1295م( 
وكان �أول رحالة �أوروبي خرج �إلى �ل�سرق من  �لبندقية، ثم تو�لت �لرحالت �لأوروربية �لتي تناولت 
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معلومات دقيقة ومفيدة عن �ل�سرق ومنطقة �خلليج �لعربي و�إير�ن.

و�ملر�جع  �مل�سادر  يف  يغو�سو�  �أن  �لبحثية  و�ملر�كز  �خلليجيني  �لباحثني  على  فاإن  ولذلك 
�لإ�سالمية وغريهامن كتب �لرحالة �لأوروبني، لإعادة كتابة تاريخ �خلليج �لعربي من �ستى �لنو�حي 

�لقت�سادية و�لجتماعية و�ل�سيا�سية، كما قال �ل�ساعر �لعربي:

اأنا البحــر يف اأح�صـــــــائه الـدر كــامٌن

فهل �صاألوا الغوا�س عن �صدفاتي؟

�ملوثقة  �لتاريخية  و�لبحوث  �لدر��سات  من  جمموعة  �لأعــز�ء  �لقر�ء  �إلى  نقدم  �أن  ي�سعدنا 
�لتي تتناول جو�نب من تاريخ �خلليج �لعربي �حلديث و�ملعا�سر، وبالرغم من �أن هذه �لدر��سات 
تتعلق  �أنها  �إل  �لأخريين،  �لعقدين  ندو�ت وموؤمتر�ت علمية خمتلفة خالل  ونوق�ست يف  �ألقيت  قد 
مبو�سوع و�حد وهو �أ�سول �حلا�سر �خلليجي، �أو �أنها تتعلق بالأ�سول �لتاريخية و�لتطور �ل�سيا�سي 
�لغام�سة،لكن ل�سك  �لفرت�ت  تلك  تاريخ  �أنها تغطي  �أدعي  �لعربية.ول  لدول �خلليج  و�لجتماعي 
�أنها ت�ساهم يف �إ�سافة معلومات قيمة. ومع �أن هذه �لبحوث �سغرية يف �أحجامها، �إل �أنها تطلبت 
�أوف�ش  �إنديا  مثل  و�لعـــاملية  �لعــــربية  �لأر�ســـيفات  دور  من  لعـــدد  علميــة  وزيار�ت  كبرية،  جهودً� 

India Office Ricord  .London ريـــكورد

و�لدر��سة �لأولى منها تن�سب حول تتبع �جلذور �ل�سكانية لدول �خلليج �لعربية يف مرحلة ما 
قبل �لنفط منذ �لهجر�ت �ملبكرة وحتى تكوين �لإمار�ت.

�سهدتها  �لتي  و�لتطور�ت  �لبو�سعيدية  �لأ�سرة  ن�ساأة  على  �ن�سبت  فقد  �لثانية  �لدر��سة  �أما 
عمان يف عهود حكامها �لأو�ئل.

بينما قدمت �لدر��سة �لثالثة عر�سًا بانور�ميًا ملا�سي �خلليج و�لتناف�ش �لدويل حوله وحتديات 
�حلا�سر و�مل�ستقبل.

�أما �لدر��سة �لر�بعة فقد تناولت موقف بريطانيا جتاه قطر منذ وفاة موؤ�س�سها �ل�سيخ جا�سم 
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بن حممد �آل ثاين عام 1913 وحتى �لت�سديق على �ملعاهدة �لربيطانية على قطر عام 1918م.

�لع�سرين  �لقرن  �ل�ستينيات من  �أو�خر  �إلى  بنا  و�لأخرية فقد قفزت  �لدر��سة �خلام�سة  �أما 
لدر��سة م�سروع �إن�ساء �حتاد �لإمار�ت �لعربية �لت�سع يف �خلليج لتحليل م�سريه و�أ�سباب ف�سله.

�ملتخ�س�ش  للقارئ  بالن�سبة  طيب  نحو  على  مفيدة  �لدر��سات  هذه  تكون  �أن  ناأمل  و�إننا 
وبالن�سبة للمثقف على وجه �لعموم، وح�سبنا �أننا �أردنا بهذه �لدر��سات �أن ن�سيء عددً� من �لق�سايا 

�لتاريخية �ملهمة �ملت�سلة بتاريخ �خلليج �لعربي �حلديث و�ملعا�سر.

و�هلل �مل�ســـــــــتعان

اأ.د م�صطفى عقيل اخلطيب

�لدوحة - �سبتمرب 2010





الف�صل الأول

اجلذور ال�سكانية لدول اخلليج العربي

يف مرحلة ما قبل النفط

- الهجرات املبكرة.

- ُعمان.

- ال�ساحل الُعماين.

- قطر.

- البحرين.

- الكويت.
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الف�صل الأول

اجلذور ال�صكانية لدول اخلليج العربي

يف مرحلة ما قبل النفط

ب�سبب  متعددة،  ب�سرية  موجات  �إلــى  �لتاريخ  فجر  منذ  �لعربي  �خلليج  منطقة  تعر�ست 
موقعها �جلغر�يف �ملتميز ومياهها �لد�فئة وثر�ئها �لن�سبي مثل �سيد �للوؤلوؤ ووجود بع�ش �لأر��سي 
�ل�ساحلة للزر�عة، ووفرة �ملياه خا�سة يف جزر �لبحرين، ومن هذه �ملوجات �لأكاديون و�ل�سومريون 
عندما  �لو�سطى  �لقرون  يف  �خلليج  �أهمية  �زد�دت  ثم  �مليالد.  قبل  �لثالث  �لألف  يف  و�لأ�سوريون 
�ل�سرقية  �لب�سائع  ينقلون  فكانو�  �ل�سرقية،  باملنتجات  �لأوربي  �لعامل  �لعربي  �خلليج  عرب  عرف 
�ملختلفة: مثل �لتو�بل و�لبهار�ت و�لرو�ئح و�لأدوية من �لهند �إلى �ملو�نئ �لو�قعة على �سفتي �خلليج 
�ل�سرقية و�لغربية ومنها �لب�سرة، ثم تنقل بو��سطة �لقو�فل �إلى �ملو�نئ �ل�سامية و�مل�سرية، ومن ثم 
ت�سحن �إلى �أوربا بو��سطة جتار �لبندقية وجنو�،  لذلك فاإن �لعرب قد �كت�سبو� �سهرة جتارية عظيمة 
و�أ�سبحو� �سادة �لبحار �ل�سرقية، و�أن�ساأو� �لعديد من �ملدن �لتجارية �ملزدهرة �لتي مل يكن لها مثيل 
�إذ ورد مدح هذه  �إلى هذه �ملنطقة،  �أتو�  �آنذ�ك. و�سهد بذلك �لرحالة �لأوربيون �لذين  يف �لعامل 
�ملدن يف �أ�سعارهم وكتاباتهم �لأدبية ومن هذه �ملدن: �سري�ف )بندر طاهري( �لو�قعة على �ل�ساحل 
�لفار�سي، وكذلك مملكة هرمز �لتي ذ�ع �سيتها يف �لعامل، ولذلك فاإن منطقة �خلليج �لعربي قد 
�لهند وفار�ش، وقد نزح عدد كبري من �لتجار �لهنود �لذين  �رتبطت بعالقات جتارية وطيدة مع 
كانو� يتعاملون مع �لعرب �إلى �خلليج �لعربي و��ستقرو� فيه، وخا�سة يف هرمز وم�سقط و�لبحرين 
وغريها. وقد ذكرت بع�ش �مل�سادر �أن هرمز كانت ت�سكنها بجانب �لعرب و�لفر�ش جمموعة من 
�لقو�ت  بارز يف م�ساعدة  بدور  �لهندو�ش وهو )�سكبيلة(  �أحد  قام  �أما يف م�سقط فقد  �لهندو�ش، 

�لعمانية على طرد �لربتغاليني من عمان )1(. 
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الهجرات املبكرة:

�زد�دت �لهجر�ت �لهندية �إلى منطقة �خلليج �لعربي بعد جميء �لأوربيني، وخا�سة يف عهد 
�سركة �لهند �ل�سرقية �لإجنليزية �لتي تاأ�س�ست مع �أو�ئل �لقرن �ل�سابع ع�سر وبلغت ذروتها يف �أو�خر 
يف  �ل�سيا�سي  �لو�سع  �أ�سبح  حيث  �حلايل،  �لقرن  من  �لأول  �لن�سف  وبد�ية  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن 
منطقة �خلليج �أكرث ��ستقر�رً� بعد �سيطرة �لإجنليز على �خلليج �لعربي وتغلبهم على بقية �لقوى 
�لأوروبية، ومن جهة �أخرى وجد �لإجنليز �لهنود �أكرث �نقيادً� لأو�مرهم مما دفعهم �إلى ��ستجالب 
عدد كبري منهم للعمل يف وكالتهم �لتجارية، بعك�ش �لعرب �لذين مل يتقبلو� �لوجود �لإجنليزي يف 
منطقة �خلليج �لعربي. �أما يف �لفرت�ت �لأخرية فقد عمل معظم �لهنود كعمال بناء وجتار وتوزعو� 
يف معظم مناطق �خلليج مثل �لبحرين و�إمار�ت �ساحل عمان وم�سقط. ورغم وجود بع�ش �لعائالت 
�لهندية منذ فرتة طويلة يف منطقة �خلليج �لعربي، �إل �أنهم مت�سكو� بعاد�تهم وتقاليدهم وعا�سو� 

�أقليات يف هذه �ملنطقة.

كما �سكنت جمموعة من �ليهود �خلليج �لعربي بعد �ت�سال �لأوربيني بها مبا�سرة يف �لقرن 
�ل�سابع ع�سر و�أو�ئل �لقرن �لع�سرين، غري �أن عددهم قد تقل�ش بعد �غت�سابهم لفل�سطني �ملحتلة 
حيث هاجر معظمهم �إلى هناك. وقد كانو� ي�سكنون يف كل من �لقطيف و�لإح�ساء وجزر �لبحرين 
وبع�ش �جلزر �لو�قعة يف مياه �خلليج �لعربي قبل جميء �لربتغاليني �إليها)2(، ويحتمل �أنهم كانو� 
من �لتجار �لبنادقة و�جلنوية �لذين كانو� يتعاملون مع �لعرب وقامو� بدور �لو�ساطة بينهم وبني 
�لأوربيني، حيث �أ�سار بع�ش �لرحالة �إلى وجود عدد منهم يف جزيرة هرمز، وقيل باأنهم �ن�سهرو� 

مع �ل�سكان �لأ�سلني.

 �أما �لإير�نيون »�لفر�ش« فكانو� ي�سكلون �أكرب ن�سبة من �ملهاجرين �إلى هذه �ملنطقة، و��ستقر 
عدد منهم على �ل�ساحل �لغربي، وذلك لرتباطهم �مل�سريي و�لتاريخي ثم �لعقائدي ب�سعوب هذه 
على  كليًا  �عتمادً�  �عتمدو�  قد  و�لغربية  �ل�سرقية  �خلليج  �سو�حل  على  �لقاطنني  �أن  �إذ  �ملنطقة، 
�لبحر، وكان هذ� �لبحر وما يز�ل مبثابة �سريان �حلياة بالن�سبة للعرب و�لفر�ش، وتتكون �لغالبية 
منذ  �لعربي  �ل�ساحل  من  هاجرت  �لتي  �لعربية  �لقبائل  من  �ل�سرقية  �ل�سفة  �سكان  من  �لعظمى 
فرتة طويلة ب�سبب �لثقل �ل�سيا�سي و�لقت�سادي �لذي كانت تتمتع به فار�ش، ف�ساًل عن �أن �ل�ساحل 
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�ل�سرقي من �خلليج �لعربي كان منطقة جتمع �سكني و��ستهالكي و�أكرث ��ستقر�رً�، هذ� �إلى جانب 
�أن �ل�سلطة �ل�سمية لعرب �ل�ساحل �ل�سرقي و�سلت حتى �لقطيف وبع�ش �أجز�ء عمان قبل جميء 

�لربتغاليني متمثلة يف مملكة هرمز.

�ل�سابع ع�سر عندما  �لقرن  �أو�ئل  �إلى منطقة �خلليج منذ  �لفار�سية  �لهجر�ت  �زد�دت  وقد 
�متد �لنفوذ �لفار�سي �إلى �ل�ساحل �لغربي. وت�سري �لدلئل �إلى �أن �لذين هاجرو� �إلى �ل�ساحل �لعربي 
�إلى فار�ش  من �ل�ساحل �لفار�سي كانو� ي�سكلون �لغالبية �لعظمى من �لقبائل �لعربية �لتي نزحت 
و�أنهم كانو� بحارة مهرة  �لثامن ع�سر،  �لقرن  �لإ�سالمي وحتى  �لفتح  )3( منذ  يف فرت�ت متقطعة 
يعتمدون �عتمادً� كليًا على �لبحر، �سو�ء يف �سيد �للوؤلوؤ و�لأ�سماك �أم يف �لتجارة �لتي كانت �أي�سًا 
تعتمد على �لبحار، حيث �أن هوؤلء و�سلو� �إلى �لهند وعملو� يف نقل �لب�سائع �لهندية �إلى �خلليج 
�لعربي عرب �ملحيط �لهندي بينما كان �لفر�ش يكرهون ركوب �لبحر ويجهلون �لعمل فيه، و�عتمدو� 
يف معي�ستهم على �لزر�عة و�لرعي، وي�سهد بذلك عدد من �لكتاب �لأوربيني و�لفر�ش �أنف�سهم، وهذ� 
�ل�سيد بري�سي �ملهتم بال�سوؤون �لفار�سية ذكر �أن �لفر�ش يجهلون �سوؤون �لبحر، وعلل هذه �لظاهرة 

تعلياًل جغر�فيًا باأن �ل�سو�حل �لفار�سية مف�سولة من �لد�خل ب�سل�سلة عن �جلبال �ل�ساهقة )4(. 

�أما وكيل �سركة �لهند �ل�سرقية �لإجنليزية يف بندر عبا�ش �سنة 1740 فقد �أبدى تخوفه �أي�سًا 
من ف�سل �لأ�سطول �لفار�سي �لذي �أ�س�سه نادر �ساه ب�سبب �عتماده على �لبحارة �لعرب وعدم تعاون 
�لآخرين مع �لفر�ش، فكتب �إلى رئي�ش �ل�سركة يف بومباي يقول: )�إننا نعتقد باأن م�سروع نادر �ساه 
يف تاأ�سي�ش �لأ�سطول �لفار�سي غري ناجح، ذلك �أن هذ� �مل�سروع ل يجعل �لعرب يوؤدون ولء �لطاعة 
لنادر �ساه، و�أن جناح �لأ�سطول �لفار�سي يتوقف على تعاون �لعرب مع �لفر�ش، �أما �لفر�ش فاإنهم 
�لعاملني يف �لأ�سطول �لفار�سي  �أن �لعرب  �إلى جانب  بطبيعتهم يكرهون ركوب �ل�سفن()5(.  هذ� 
وكان  �لبحارة،  رو�تــب  دفع  عن  �لفر�ش  عجز  عندما   1740 عام  �أهمها  �نتفا�سات،  بعدة  قامو� 
معظمهم من �لعرب �حلولة �لذين ينتمون �إلى �لقبائل �لعربية �ملختلفة، حيث هاجمو� بقية �لفر�ش 
ومتكنو� من قتل قائد �لبحرية �لفار�سية وجميع �لعاملني يف �لأ�سطول �لفار�سي من �لفر�ش)6( ثم 
�أخرى  بينما �حتمت جماعة  �إلى خور فكان  بينهم فان�سحبت جماعة منهم  �ل�سفن فيما  تقا�سمو� 

بجزيرة قي�ش)7(.
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باحلكومة  تعرتف  مل  م�ستقلة  عربية  �إمــار�ت  �لفار�سي  �ل�ساحل  طول  على  هناك  كان  لقد 
�ملركزية يف فار�ش، حتى نادر �ساه �لذي يعد من �أقوى ملوك فار�ش عجز عن فر�ش �سلطة �حلكومة 
�ملركزية على تلك �لإمار�ت، ففكر يف تهجري �لقبائل �لعربية �إلى �سو�حل بحر قزوين وتوطني �لفر�ش 
مكانهم ل�ستعادة �سيطرة �حلكومة �ملركزية على �ل�ساحل، �إل �أن هذه �خلطة مل تر �لنور لغتيال 
نادر �ساه قبل �أن ينفذ م�سروعه. وعندما جاء كرمي خان �لزند وهو من �أقوى حكام فار�ش، حاول �أن 
ي�سع حدً� للحكم �لذ�تي �لذي كانت تتمتع به هذه �لقبائل، ومن �أجل ذلك قام بعدة حمالت على 
�ل�سو�حل و�جلزر �لفار�سية، ورغم �أنه جنح يف �إعادة �سلطة حكومته على بع�ش �ملو�نئ �ل�ساحلية 
�سادت  �سنة 1779  وفاته  �ل�سيطرة مل تدم طوياًل، فبمجرد  �أن هذه  �إل  وبو�سهر  بندر عبا�ش  مثل 
�لفو�سى منطقة فار�ش باأكملها، وثار �لعرب �سد حلفاء كرمي خان �لزند، ورفعو� لو�ء �لع�سيان �سد 

�حلكومة �ملركزية يف �سري�ز)8(.

لقد قاوم �لعرب �لهجمات �لفار�سية �ملتكررة على �سو�حل �خلليج �لعربي بب�سالة ، و��ستغلو� 
�لهجمات  �سد  على  قادرين  �أنف�سهم غري  يجدون  كانو�  عندما  وذلك  بالبحر  �لفر�ش  عدم خربة 
�لفار�سية �لربية، فاإنهم يركبون �سفنهم �لر��سية يف �ملو�نئ وينقلون معهم ب�سائعهم �لثمينة �إلى 
�إحدى �جلزر �لقريبة من �ل�ساحل ريثما يزول �خلطر �لفار�سي فيعودون �إلى �أماكنهم �لتي تركوها. 
ويف منت�سف �لقرن �لثامن ع�سر كان عرب �حلولة يتمتعون بقوة كبرية و�سكلو� خطرً� على جميع 
�سنة  �ملنطقة  ز�ر  �لذي  نيبور  �لأملاين  �لرحالة  ذكر  فقد  �لغربي.  و�ل�ساحل  �لفر�ش  من  جري�نهم 
1765 �أن عرب �حلولة ي�سكنون �ل�ساحل �لفار�سي ما بني بندر عبا�ش وبو�سهر و�أجز�ء �أخرى من 
��ستهرت هذه  وقد  �لرئي�ش،  �لبحرين معقلهم  وكانت جزر  �لعربي،  �ل�سرقي من �خلليج  �ل�ساحل 
�لفئة �لعربية بال�سجاعة و�لإقد�م، وذكر �أنهم لو متكنو� من توحيد قو�هم لتمكنو� من �ل�سيطرة على 
جميع �ملدن �لو�قعة على �خلليج �لعربي)9(. وقد �سبه نيبور �لعرب �لقاطنني على �ل�ساحل �لفار�سي 

باملدن �لإغريقية �حلاكمة، وذكر �أنهم كان ينق�سهم �ل�سعر�ء و�ملوؤرخون ليمجدو� �أعمالهم.

�متدت  و�إمنا  فقط،  �حلولة  عرب  على  �ل�سرقية  �ل�سفة  على  �لعربية  �ل�سيطرة  تقت�سر  مل 
هجمات �لعرب من �لقو��سم و�لبو�سعيديني على �ل�ساحل �لفار�سي، وبد�أت تظهر �ل�سخ�سية �لعربية 
ب�سكل �أو�سح، حتى �أن �حلكومة �لفار�سية �عرتفت ر�سميًا ب�سلطة هوؤلء �لعرب على بع�ش �لأماكن 
وكنك  لنجة  مثل  �لفار�سية  �ملو�نئ  بع�ش  �لقو��سم  �حتل   1755 عام  ففي  ي�سكنونها.  كانو�  �لتي 
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وب�ستانة ومغو، وحاول �لفر�ش ��سرتد�د تلك �ملو�نئ حتى �أنهم �رت�سو� تاأجري لنجة للقو��سم، وعلى 
�أثر هذه �ملعاهدة بني حكام فار�ش و�لقو��سم قام �لعرب �لقاطنون على �ل�ساحل �لفار�سي باملطالبة 
بحقوقهم يف �ملو�نئ و�لأقاليم �لتابعة لهم، فا�ستجاب حكام فار�ش ملطالبهم حيث ُق�سمت �ل�سو�حل 

على �لقبائل �لعربية على �لنحو �لأتي: 

• ميناء جارك وجزيرة كي�ش لآل على. 	

• ميناء طاحونة ونخل مري مل�سايخ �لب�سري. 	

• مرباغ وكالت مبنطقة بني حماد تعطى �إلى م�سايخ �ملدنيني ورئي�سهم ر��سد بن م�سطفى 	
و�ل�سيخ حممد بن �أحمد �ملدين. 

• �ل�سيخ 	 ورئي�سهم  �لعبيديل  ل�سيوخ  هندر�بي  وجزيرة  جريوية  وميناء  وجل�سن  خلفاء 
عبد�لر�سول بن �سلطان �لعبيديل. 

• من 	 وهو  عبد�لرحمن  و�ل�سيخ  عالق  لل�سيخ  �سعيب  �ل�سيخ  وجزيرة  ومقام  نخيلو  ميناء 
�سيوخ نخيلو. 

• بو�ستانة �أو جابندي يعطي للرئي�ش حممد �سالح وهو من روؤ�ساء بو�ستانة. 	

• ده�ستان �حلرمي يحكمها م�سايخ بني متيم و�ملالكي و�آل حرم على �أن يتفقو� فيما بينهم 	
على و�سع �حلدود. 

وكانت هذه �لتفاقية بني هوؤلء �ل�سيوخ و�ل�سيخ حممد خان �لب�ستكي )10(.

و�إذ� �سلمنا بالقول �أن هوؤلء �لعرب نزحو� �إلى �ل�ساحل �لفار�سي فمتى بد�أت حركة �لنزوح 
هذه؟

لي�ش من �ل�سهل هنا حتديد �لفرتة �لزمنية �لتي هاجرت خاللها بع�ش �لقبائل �لعربية �إلى 
�ل�ساحل �لفار�سي لعدة �أ�سباب منها: �سيق �مل�سافة بني �ل�ساحلني، وعدم تبلور �لقوميات يف ذلك 
�لوقت �ملبكر، وعدم وجود عو�ئق متنع �لتنقل بني �سفتي �خلليج مثل �جلو�ز�ت، و�أهم تلك �لأ�سباب 
�أكرث  كانت  �أنها  �ل�سرقي من �خلليج، ف�ساًل عن  �ل�ساحل  فقرً� من  �أكرث  كان  �لغربي  �ل�ساحل  �أن 
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��ستقر�رً� و�أمنًا، فقد ذكر �ساحب كتاب فار�سنامه �ملعا�سر للقاجاريني �أن �لقبائل �لعربية �ملوجودة 
يف فار�ش هم �لعرب �لذي نزحو� �إلى فار�ش من بادية جند وعمان و�ليمامة منذ �لفتح �لإ�سالمي 
والدولة الأموية والعبا�سية، وازدادت الهجرات بعد �سقوط بغداد على يد تيمور لنك �سنة 1400م 

وذكر �أنهم جاءو� بعاد�تهم وتقاليدهم �لعربية )11(.

 ومن �أهم �لقبائل �لتي هاجرت �إلى �ل�ساحل �لفار�سي بنو كعب و�لعتوب و�لدو��سر و�ملر�زيق 
و�آل بوعلي و�آل نعيم و�لقو��سم و�ملطاري�ش وغريهم من �لقبائل �لعربية �لأخرى. 

لقد كانت �لعالقة طبيعية بني �لعرب و�لفر�ش يف ذلك �لوقت �إذ �أن �جلميع كانو� ينتمون �إلى 
�لدين �لإ�سالمي �حلنيف، ولكن ظهرت بو�در �ل�سر�ع �لعربي �لفار�سي على عهد نادر �ساه و��ستد 
بعد �غتياله، حينما تعر�ست فار�ش حلالة من �لفو�سى وكرثت �مل�ساحنات و�خلالفات بني �لعرب 
�أنف�سهم وبني �حلكومة �لفار�سية و�لربيطانية، ومن جهة �أخرى �أدت �إلى تد�فع زعماء هذه �لقبائل 
�إلى بناء و�سر�ء جمموعة كبرية من �ل�سفن �لبحرية، مثل �لقو��سم �لذين قامو� بدور بارز يف تاريخ 

�خلليج �لعربي يف �لقرنني �لثامن ع�سر و�لتا�سع ع�سر.  

�إلى  وينتمون  ـــل،  �لأو�ئ �لعرب  من  فهم  �لغربي  �ل�ساحل  على  �لعربي  �خلليج  �سكان  �أمــا 
�أو  �لأزديــون  �أو  و�لقحطانيون  �ل�سمال،  يف  �لنز�ريون  �أو  �لعدنانيون  �أو  �لإ�سماعيليون  جمموعتني: 
�ليمانيون يف �جلنوب، وقد حلت هاتان �ملجموعتان على �سكان �جلزيرة �لعربية �لأ�سليني وهم من 
�لكو�سيني، وينتمي كل من �لعدنانيني و�لقحطانيني �إلى �ساللة ب�سرية و�حدة �أل وهي �ساللة �لبحر 
�لأبي�ش �ملتو�سط )12(.  لقد وفد �ليمانيون �أو �لأزديون �إلى منطقة عمان قبل �ألفي �سنة من �مليالد 
بعد �نهيار �سد ماأرب، حيث ��ستقرت جمموعة منهم يف عمان بينما تفرقت �ملجموعة �لأخرى يف 
�إليهم  �لعدنانيون وينتمي  �لثانية،  �لعربي، و�ملجموعة  �لعربية و�ساحل �خلليج  بقية �سبه �جلزيرة 
�للخميون وبنو عبد قي�ش وبكر، نزحو� من قلب �جلزيرة �لعربية منذ �لقرن �خلام�ش �أو �ل�ساد�ش 
قبل �مليالد و��ستقرت جمموعة منهم مابني �لكويت و�لإح�ساء، وتوزعت جمموعة �أخرى على طول 
�أو�سحنا من قبل، وهناك جمموعة ثالثة،  وهي  �ل�ساحل �ل�سرقي من �خلليج �لعربي وعمان كما 

جماعة �لتنوخ وهم �أي�سًا قحطانيون جاءو� من جنوب �سبه �جلزيرة �لعربية.

مل ت�ستمر �حلالة كما كانت عليه �لقبائل �لعربية عند جميئها �إلى �سو�طئ �خلليج، �إذ �أنها 
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�أن  وحيث  �لآن.  عليه  نحن  ما  �إلى  �لو�سع  و�سل  �أن  �إلى  خمتلفة  �سيا�سية  وتكتالت  �سورً�  �تخذت 
�جلانب �لغربي من �خلليج �لعربي ل يخ�سع ل�سلطة �سيا�سية و�حدة، فال بد لنا من معاجلة تركيبة 
�لقائمة فيها على �لو�سع �حلايل يف �ملنطقة،  �ل�سيا�سية  �ل�سكان يف هذه �لأقاليم حيث �لوحد�ت 

و�سنبد�أها بعمان �لتي ��ستقبلت �أول فوج من �لقبائل �لعربية �لنازحة �إليها من �جلنوب.

اأوًل: عمـان:

�أ�سيلة قدمت  قبائل عربية  �إلى  �لعربية  �سكان �جلزيرة  كبقية  �سلطنة عمان  �سكان  ينتمي   
من جنوب �سبه �جلزيرة �لعربية و�أو��سطها. وي�سعب تتبع �لهجر�ت �إلى عمان منذ فجر �لتاريخ، 
�لأولى جاءت  رئي�سيتني،  تتمثل يف موجتني  �إلى عمان  �لعربية  �لهجر�ت  �إن  يقولون  �ملوؤرخني  لكن 
�أ�سماء خمتلفة  �إلى جنوب �سبه �جلزيرة �لعربية قبل  �لقرن �لتا�سع للميالد، وقد �أطلقت عليهم 
مثل �لعدنانيني �أو �لأزديني �أو �لقحطانيني �أو �لهناوية، وقد ��ستغرق توزيعهم يف عمان وغريها من 
�سبه �جلزيرة �لعربية فرتة طويلة من �لزمن. وقد �أرجع كتاب تاريخ �أهل عمان �سبب خروج هوؤلء 
�ليمنيني �إلى عمان �إلى خالف قد وقع بني مالك بن فهم و�أحد جري�نه، فخرج مالك و�أتباعه فاجته 
�إلى عمان، وهناك تقابل بالفر�ش �لذين كانو� يحمون عمان يف ذلك �لوقت، وقامت بني �ليمنيني 
�ملوؤرخني  �إخر�ج �لفر�ش)13(، بينما يرجع بقية  �ليمنيون من  �أن متكن  �إلى  و�لفر�ش معارك طويلة 
�ل�ساملي يف  ويقول  �مليالد)14(.  قبل  �سنة 542  ماأرب  �سد  �نهيار  �إلى  �ليمني  �لأزد من  �سبب خروج 
حتفه �لأعيان » �إن �لقبائل �ليمنية خرجت من �سباأ بعد �سيل �لعرم قبل �لإ�سالم باألفي �سنة، فاجته 
عمان  و�سل  �لذي  مالك  منهم  �لعربية  �جلزيرة  �سبه  يف  تفرق  �لآخر  و�لبع�ش  مكة  نحو  بع�سهم 
وحارب �لفر�ش هناك« )15(. �أما �ملوجة �لثانية فخرجت يف �لقرن �خلام�ش �أو �ل�ساد�ش بعد �مليالد 
من �ل�سمال �لغربي و�أو��سط �جلزيرة �لعربية و�أطلقت على هوؤلء �أي�سًا �أ�سماء متعددة مثل �لنز�رية 
و�لعدنانيني و�لإ�سماعيليني و�لغافريني و��ستقرت يف عمان، فبد�أت �خلالفات تدب بني �لفئتني �إذ 
�أن �لأزديني مل يتقبلو� وجود �ملهاجرين �جلدد يف عمان، فدخل �لفريقان يف حروب طويلة �إلى �أن 
بلغت ذروتها يف �لقرن �لثامن ع�سر، ونتج عن تلك �حلروب �نهيار دولة �ليعاربة �لتي قامت بدور 
بارز يف �لتناف�ش �لدويل يف �خلليج �لعربي، و�أ�سهمت م�ساهمة فعالة يف طرد �لربتغاليني من �خلليج 
�أن �لهناويني يزد�د عددهم يف  �إل  �لعربي نهائيًا. ويتوزع هذ�ن �لفريقان يف جميع مناطق عمان 
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�جلنوب �ل�سرقي بينما �لغالبية من �لغافرية يف �ملناطق �ل�سمالية.

�لنز�رية خليط من غري �لعرب من �ملهاجرين، وعلى  �لثانية وهي  �إن �ملوجة  ويقول لورمير 
�لعموم فاإن �أ�سول معظم �لقبائل �لعمانية ترجع �إلى هذين �لإحتادين، ويبلغ عدد �لقبائل �لعمانية 
�أكرث من مائتي قبيلة كبرية خالفًا لعدد من �لقبائل �ل�سغرية. وجاء يف تقرير �لأمم �ملتحدة �أن 
�سكان عمان يف �لدرجة �لأولى يتميزون بكونهم من �أ�سل عربي، �أما �سكان �ملناطق �ل�ساحلية فهم 
من �أ�سل خمتلط ب�سبب بع�ش �لعنا�سر �لآ�سيوية �لإفريقية، وتوجد جماعات كبرية من �لبدو )16( 
و�ل�ساللت غري �لعربية كانت قد ��ستقرت يف عمان منذ فرتة طويلة عندما كانت عمان تتمتع ب�سمعة 
و�سرق  �لهندي  و�ملحيط  مياه �خلليج  كانت جتوب  �لتي  �لبحرية  �أ�ساطيلها  بف�سل  جتارية كبرية، 
�أفريقيا. ومن �أكرب �جلاليات �لتي ��ستقرت يف عمان جالية �لبلو�ش لقرب �مل�ساحة بني عمان و�ساحل 
مكر�ن وجو�در، ولذلك فاإن �أعد�دً� كبرية من هوؤلء ��ستقرو� على �ل�سو�حل �لعمانية، وهناك �أعد�د 
�لذين جلبهم جتار  و�لأفارقة  �لزنوج  و�أعد�د �سخمة من  �حلولة  وعرب  �لفر�ش  �أي�سًا من  كبرية 
�لرقيق. وفيما يخ�ش �لهنود، فقد نزحت جمموعة منهم �إلى �لأر��سي �لعمانية منذ فرتة طويلة 
ترجع �إلى �لقرن �ل�سابع �مليالدي ب�سبب �لعالقات �لتجارية بني �لعمانيني و�لهنود، و�زد�دت ب�سكل 

�أكرب منذ �لقرن �ل�سابع ع�سر مع جميء �لربيطانيني �إلى �خلليج وكان معظمهم يعمل بالتجارة.

�أما من حيث عدد �ل�سكان يف عمان فاإنها مثل  يعتنق �لعمانيون �لدين �لإ�سالمي �حلنيف، 
مثيالتها من �لإمار�ت �لعربية �لو�قعة على �ساحل �خلليج �لعربي من حيث عدم توفر �إح�سائيات 

دقيقة تبني عدد �ل�سكان .

وقد قدر بع�ش �ملوؤرخني ومنهم لورمير عدد �ل�سكان يف عمان يف �أو�خر �لقرن �لتا�سع ع�سر 
بحو�يل ن�سف مليون ن�سمة، و��ستقى تقديره هذ� من عدد �ملنازل �ملوجودة يف عمان ثم عن طريق 
�سمعة �لقبائل ومقاتليها، بينما قدر �جلرن�ل �ف – تي هيج عام 1872عن �لكولونيل مايلز بحو�يل 
�سكان  ن�سمة  و30.000  م�سقط  مدينة  �سكان  ن�سمة  ف�ساًل عن 20.000  ون�سف  مليون  �أو  مليون 
مطرح )17(. بينما بالغ بع�ش �ملوؤرخني �إذ قدر �سكان عمان باأكرث من ثالثة ماليني ون�سف مليون 
ن�سمة، وعلى كل فاإن �سكان عمان حتى �أو�خر �لربع �لأول من �لقرن �لع�سرين كان يرت�وح ما بني 

200.000 و500.000 ن�سمة. 



21

ثانيا: ال�صاحل العماين:

 ميكن تق�سيم �لإمار�ت �لعربية على �ل�ساحل �لعماين �إلى ثالث فئات: كبرية مثل �أبو ظبي 
ودبي، ومتو�سطة مثل �ل�سارقة ور�أ�ش �خليمة، و�سغرية مثل �لتي يقل عدد �سكانها عن ع�سرة �آلف 
�لعربية  �لقبائل  �إلى  �لعماين  �ل�ساحل  �سكان  وينتمي  و�لفجرية.  وعجمان  �لقيوين  �أم  وهي  ن�سمة 
�ملعروفة �سو�ء �لتي نزحت من �أو��سط �سبه �جلزيرة �لعربية �أو جنوبها �أو من عمان نف�سها. ودر��سة 
�سكان هذ� �لإقليم معقدة جد� ب�سبب �لت�سابه �لكبري بني �سكان هذه �ملنطقة، ويرجع �أ�سول غالبية 
�إلى جمموعتني هما: �حتاد �لقو��سم يف �ل�سمال وبنويا�ش و�آل بوفالح يف  �سكان �ل�ساحل �لعماين 
�جلنوب. و�لقو��سم مبعناها �ل�سيق هي قبيلة �لقو��سم لكن �ل�سحيح �أنه �ن�سم عدد من �لقبائل 
�إلى �لقو��سم و�أطلق عليهم �لقو��سم. وهناك �أقو�ل كثرية حول هذه �لقبيلة �أو �جلماعة وت�سميتها، 
فيقول �لبع�ش باأن هذه �لت�سمية ن�سبة �إلى �ل�سيخ قا�سم جد �ل�سيخ ر��سد بن مطر، بينما يقولون هم 
عن �أنف�سهم باأنهم ينتمون �إلى �ساللة �لر�سول ^ )18(، �أما �أ�سلهم فقد �ختلف كثري من �ملوؤرخني 
فرتة  منذ  �لفار�سي  �ل�ساحل  �إلى  نزحو�  �لذين  �حلولة  عرب  من  فرع  باأنهم  يقول  فبع�سهم  فيه، 
طويلة، ويقول �لبع�ش �لآخر �أنهم ينت�سبون �إلى قبيلة نز�ر �لتي قدمت من جند يف �لقرن �ل�سابع قبل 
�مليالد، وهناك نظرية تقول باأن �لقو��سم من �سكان �سري�ف )بندر طاهري( �لو�قعة على �ل�ساحل 
يف  تدهورت  لكنها  �لو�سطى،  �لقرون  يف  عظيمًا  جتاريًا  مركزً�  �ملدينة  هذه  فكانت  �لفار�سي)19(، 

�لقرن �لثالث ع�سر للميالد فتفرق �أهلها يف �خلليج �لعربي ب�ساحليه �ل�سرقي و�لغربي. 

�لق�سم �لثاين هو قبيلة بني يا�ش �لتي تعد من �أكرب �لقبائل على �ل�ساحل �لعماين، حيث �أنها 
فاقت قبيلة �لقو��سم يف �لن�سف �لأول من �لقرن �لتا�سع ع�سر، ل �سيما بعد فر�ش �لهدنة على �سيوخ 
�ل�ساحل �لعماين ب�سبب �نت�سار �أتباعها يف خمتلف �ملناطق �ل�ساحلية و�لد�خلية و�لعمل يف خمتلف 
�ملجالت مثل �لرعي و�لزر�عة و�لعمل يف �لبحر، وقدر مايلز قبيلة بني يا�ش يف �أو�ئل �لقرن �لع�سرين 
باأكرث من 15 �ألف ن�سمة، وقد جاءت هذه �لقبيلة من جند يف منت�سف �لقرن �ل�سابع ع�سر، وهي 
�أي�سًا كالقو��سم تتاألف من عدد من �لقبائل �ل�سغرية �لتي يزيد جمموعها عن خم�ش ع�سرة ع�سرية 
�جتمعت حتت زعامة )�آل بو فالح( ، ومن �أهم �لع�سائر �لتي �ن�سوت حتت لو�ء يا�ش �آل بوفال�سة 
�لذين ينتمي �إليهم حكام �إمارة دبي، حيث كان �آل بوفال�سة يتجولون يف حدود )�أبو ظبي( لكنهم 
فروع  وثمة  دبي،  �لرئي�ش يف  �لعن�سر  قليلة  بعد فرتة   و�أ�سبحو�  دبي  �إمارة  �إلى  بعد ذلك  �نتقلو� 
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�أخرى مثل �لقبي�سات �لتي ��ستهر �أهلها بالغو�ش و�لقن�ش وهم منت�سرون حاليا على طول �ل�سو�حل 
بو حمري  و�ل  و�لقبي�سات  و�لفخر�ن  �ملز�ريع  ثم  )�أبو ظبي(  �إمارة  و�سو�حل جزر  لقطر  �ل�سرقية 
و�لرو��سد )و�مل�ساعني( وهناك جماعات �سغرية �ن�سمت �إلى بني يا�ش مثل �آل بوعميم و�لعريفات 
و�لدجيالت و�حلالمة، �أما �ملجموعة �لثالثة من �لقبائل �لعربية �لتي ��ستقرت يف �ل�ساحل �لعماين 

هي �ملنا�سري و�لظو�هر و�لعو�مر.

 ف�ساًل عن هذه �لقبائل �لعربية هناك خليط من �جلن�سيات �ملختلفة �لتي  وفدت �إلى �ساحل 
�لقرن  �أو�ئــل  عددهم  بلغ  �لذين  �لبلو�ش  مثل  �ل�ساحلية،  �ملناطق  يف  و��ستقرت  �لعربية  �لإمــار�ت 
�لع�سرين �أكرث من 14 �ألف ن�سمة موزعني  يف دبي و�ل�سارقة ور�أ�ش �خليمة )20(. ويوجد 192 �سخ�سًا 
من �لهندوكيني يف مدن دبي و�أبو ظبي و�ل�سارقة و�أم �لقيوين و213 من �خلوجه �أو من �مل�سلمني يف 
�ل�سارقة ودبي، وعدد كبري من �لفر�ش يف كل من دبي و�أبو ظبي وخور فكان وغله، وهناك جمموعة 
�لدولة  �متد�د  نتيجة  �أفريقيا  �سرق  من  قدمو�  �لذين  �ل�ساحل،  مدن  جميع  يف  �لزنوج  من  كبرية 
�لبو�سعيدية �لعمانية �إلى تلك �ملناطق ب�سبب جتارة �لرقيق، وقد بالغ عدد من �ملوؤرخني �لذين قالو� 

�إن �لزنوج ي�سكلون غالبية �ل�سكان. 

ن�سمة  �ألف  ثمانني  �لقرن �حلايل بحو�يل  و�ئل  �لعماين يف  �ل�ساحل  �سكان  لورمير  وقد قدر 
منهم ثمانية �آلف من �لبدو و72 �ألفًا من �ل�سكان �مل�ستقرين، موزعني على �لنحو �لتايل: عجمان 
750، �أبو ظبي 11.000 ، دبي 10.250 ، �أم �لقيوين 5.000 ، �ل�سارقة 45000 ، ومل يذكر لورمير 
�إمارتي �لفجرية ور�أ�ش �خليمة ويحتمل �أنه جمع �سكان �إمارتي �ل�سارقة ور�أ�ش �خليمة معًا )21(، �أما 

جمال زكريا قا�سم فقد �أورد �أن �سكان �لإمار�ت يرت�وح ما بني 80 �ألفا �إلى 100 �ألف )22(.

 ويعمل �سكان �ل�ساحل �لعماين يف خمتلف �ملجالت مثل �لزر�عة و�لرعي و�لتجارة وخا�سة 
�إمارة دبي �إذ تعد مركزً� جتاريًا مرموقًا منذ �لقدم، ويعمل عدد كبري منهم يف �لغو�ش على �للوؤلوؤ 
و�سيد �لأ�سماك، وقد هاجر عدد من �سكان هذه �لإمار�ت ب�سورة موؤقتة �إلى �ملناطق �لتي �كت�سف 
فيها �لبرتول، و�لعمل يف �لبحر ملهارتهم وخربتهم �لطويلة يف هذ� �ملجال �إل �أنهم عادو� �إلى دولة 
�لإمار�ت بعد �كت�ساف �لبرتول فيها. وكان لإمار�ت �ل�ساحل �لعماين منذ �لقدم عالقات وثيقة مع 

�إمارة قطر. 
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ثالثًا: قطـــــــر:

تعد �سبه جزيرة قطر من �لأر��سي �جلرد�ء يف �سبه �جلزيرة �لعربية، ويحيط بها �لبحر من 
�ل�سرق و�ل�سمال و�لغرب، وتوجد بع�ش �لآبار �لرتو�زية يف �لد�خل حيث تظهر م�ساحات كبرية من 
احل�سائ�ض يف املنخف�سات والأحوا�ض ال�سطحية والرو�سات خا�سة عقب �سقوط الأمطار ال�ستوية؛ 
لذلك كانت تفد على �سبه �جلزيرة �لقبائل �لعربية من د�خل �سبه �جلزيرة �لعربية و�لربع �خلايل 
بحثًا عن �لكالأ يف ف�سل �ل�ستاء. ومر�كز �ل�ستقر�ر يف قطر غالبًا على �ل�سو�حل حيث يلتم�ش �ل�سكان 
�أ�سباب حياتهم من �لبحر ب�سيد �للوؤلوؤ و�سيد �لأ�سماك و�لعمل يف �لتجارة، وكانو� ي�ستوردون �ملوؤن 

مثل �لتمور من �سبه �جلزيرة �لعربية و�لأرز من فار�ش و�لهند.

و�إبان �لقرن �لثامن ع�سر و�لتا�سع ع�سر كانت �سو�حل قطر ممرً� للقبائل �لعربية يف طريقهم 
�إلى �ملناطق �لتي يكرث فيها �لرعي وتتوفر فيها �ملياه )23(.       

�لفر�ش ميناء  �نتع�ست قطر �قت�ساديًا وذلك عندما حا�سر  �لثامن ع�سر  �أو�خر �لقرن  ويف 
�لب�سرة 1775 – 1776 فانتقلت �لتجارة �إلى �لزبارة �لتي كانت عامرة �آنذ�ك وكان ي�سكنها �لعتوب 
من �آل خليفة و�أتباعهم. وهناك عامل �آخر �أدى �إلى �زدهار �لتجارة يف �سبه جزيرة قطر هو �حتكار 

�آل خليفة مل�سايد �للوؤلوؤ يف كل من �سو�حل قطر و�لبحرين )24(.

�لتي  �لقبائل  �أما �سكان قطر فينحدرون من ثالث موجات رئي�سية: �ملوجة �لأولى منها من 
كانت ت�سكن ما بني �لكويت و�ساحل �لإح�ساء، ووفدت �إلى قطر و��ستقرت يف �لزبارة يف �ل�ستينات 
من �لقرن �لثامن ع�سر، و�ملوجة �لثانية جاءت يف نهاية �لقرن �لتا�سع ع�سر وهي �جلماعات �لتي 
)فرت من وجه �لتو�سع �لوهابي( وجلاأت �إلى �سبه �جلزيرة قطر، �أما �ملوجة �لثالثة فاأبحرت من 

�ملناطق �ملجاورة ومن �ل�ساحل �ل�سرقي للخليج )25(. 

ومن �أقدم �لقبائل �لعربية �لتي �سكنت قطر �ملنا�سري �لتي وفدت من �ل�ساحل �لعماين و�آل 
بوكو�رة ثم �لنعيم و�لقبائل �لتي ت�سكن �لدوحة هي �لبوعينني و�آل بن علي و�لدو��سر و�حلميد�ت 
و�حلولة و�خلليفات و�لكب�سة و�لبوكو�رة و�ملعا�سيد و�ملهاندة و�ملنانعة و�ل�سود�ن و�ل�سلطة و�آل م�سلم 

و�آل ثاين.
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ول توجد �إح�سائيات دقيقة تو�سح عدد �سكان قطر بالتحديد ولكن ذكرت بع�ش �مل�سادر �أن 
عدد �سكان قطر تر�وح قبل عام 1930 ما بني 25  و 30 �ألف ن�سمة )26(.

ورغم ما قيل قدميًا عن فقر قطر من حيث مو�ردها �إل �أن �سكانها قد حتدو� عو�مل �لطبيعة 
حتى �نت�سرو� عليها يف �لنهاية و�أقامو� فيها �سرحًا ح�ساريًا �سمل خمتلف نو�حي �حلياة.

رابعًا: البحرين: 

ب�سبب  �ملختلفة،  �لب�سرية  �ل�ساللت  من  جمموعة  �لتاريخ  مر  على  �لبحرين  �جتذبت  لقد 
موقعها �جلغر�يف ووفرة �ملياه فيها ووجود �لأر��سي �ل�ساحلة للزر�عة �إلى جانب جتارة �للوؤلوؤ حيث 
على هذه  حاولو� �حلفاظ  �لذين  �لأوربيني  �إلى  �سريتها  وو�سلت  �خلليج،  مناطق  �أغنى  من  كانت 
�جلزيرة مثل �لربتغاليني و�لهولنديني و�لربيطانيني؛ ولذلك فاإن �أقو�مًا من �لعرب و�لفر�ش نزحو� 
�إلى �لبحرين مبعناها �لو��سع و�سكنت جمموعة كبرية منهم جزر �لبحرين، فكان �سكان �لبحرين 
قبل �لإ�سالم ينتمون �إلى �لقبائل �لعربية مثل قبيلة بني بكر وبني متيم وبني عبد قي�ش وغريها من 
�أول  �إلى �لبحرين بعد �لفتح �لإ�سالمي فالبحارنة هم  �لتي وفدت  �أما �لهجر�ت  �لقبائل �لعربية. 
من نزح �إليها من د�خل �سبه �جلزيرة �لعربية منذ قيام �لدولة �لأموية وهوؤلء يتكونون من �لأ�سل 
�لعربي )27(، ويعملون ب�سيد �لأ�سماك و�لفالحة، ثم تبعتهم قبائل عربية �أخرى مثل �لعتوب وهم 
�آل خليفة حكام �لبحرين و�لدو��سر و�ل�سادة كما هو �حلال يف قطر حيث �لقبيلة �لو�حدة موزعة 
يف جميع �أقطار �خلليج �لعربي تقريبًا. �أما �ملجموعة �لثانية من �سكان �لبحرين فهي من �لعرب 
�ل�سرقي  �ل�ساحل  �إلى  مياه �خلليج  �لتي عربت  �لأولى  �لعربية  �لقبائل  ينحدرون من  وهم  �حلولة 
يف فرت�ت تاريخية متقطعة، ومثل هوؤلء �لعرب مثل �لبحارنة ل ي�سكلون قوة �سيا�سية و�إمنا يعمل 
معظمهم يف �لتجارة، ويرجع لورمير �سبب عدم فعاليتهم يف �ل�سوؤون �ل�سيا�سية �إلى عدم �لت�سامن 
فيما بينهم )28( . ويف تقديرنا �أن هوؤلء �لعرب كانو� يفتقدون �لزعامة، لأنهم كانو� ينتمون �إلى عدد 
من �لقبائل �لعربية وبالتايل ذ�ب �لنتماء �لقبلي لديهم. �أما �لقبائل ذ�ت �لنفوذ �لأكرب يف �جلزر 
فهي �آل خليفة و�ل�سادة و�لدو��سر، �إذ �أن �لفئة �لأولى كان بيدها مقاليد �حلكم بعد �أن متكنت من 
طرد �حلامية �لفار�سية من �ملنامة �سنة 1772 فاأدت �لقبائل �لبحر�نية ولء �لطاعة لآل خليفة. �أما 
�لفئة �لثانية وهم �ل�سادة فكانو� ي�ستمدون قوتهم من �سالتهم بالأ�سرة �حلاكمة ولنتمائهم �لأدبي 
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�إلى بني ها�سم، ثم �لفئة �لثالثة �لدو��سر فكانو� ميتازون باحتاد كلمتهم و�لتعاون فيما بينهم وبني 
زعمائهم فاكت�سبو� �لقوة. 

�ل�سيخ  �سد  حربهم  يف  مل�ساندتهم  �لقطرية  �لقبائل  من  جمموعة  خليفة  �آل  مع  جاءت  وقد 
نا�سر �آل مذكور حاكم بو�سهر �لذي كان يحكم �لبحرين �آنذ�ك و�نتهي حكمه مبجيء �آل خليفة، 
وقد تقبل هوؤلء �لعرب �لبقاء يف �جلزر وهم من �لعنا�سر �ملختلفة مثل �آل بوكو�رة و�ل�سلطة و�آل 
م�سلم و�ملعاودة. ونزح �إلى جزر �لبحرين حو�يل 800 �سخ�ش من بني خالد من منطقة �لإح�ساء، 
�أن  بعد  �لعربية،  �لقبائل  �أخرى من  �لبحرين جمموعة  �إلى  �لثامن ع�سر وفدت  �لقرن  �أو�خر  ويف 
�سهدت �جلزر نه�سة كبرية يف جمال �لتجارة و�أ�سبحت �أهم مركز جتاري يف �خلليج �لعربي بعد 
م�سقط مبا�سرة؛ ب�سبب مهارة �ملهاجرين �جلدد يف �لتجارة وركوب �لبحر وهم �آل خليفة و�أتباعهم، 
و��ستفادت �لبحرين �أي�سًا من تدهور �لتجارة يف �لب�سرة. وعلى كل فان �سكان �لبحرين ي�سكلون 
و�حلولة  و�لدو��سر  و�لعمامرة  علي  بن  و�آل  �لبوعينني  مثل  �لعربية،  �لقبائل  من  �لعظمى  �لغالبية 
و�آل  و�ملنافعة  و�ملعاودة  و�لعتوب  و�ل�سود�ن  و�ل�سادة  و�ل�سلطة  بوكو�رة  و�آل  خالد  وبني  كعب  وبني 
�ليهود  مثل  عربية  غري  �أخــرى  جن�سيات  �لبحرين  يف  وتوجد  �لزنوج،  من  كبرية  وجمموعة  معني 
�لذين وفدو� �إلى �لبحرين منذ فرتة طويلة حتى �لقرن �لع�سرين وكان معظمهم يعمل يف �لتجارة، 
�لبانيان )�لهنود(  �أي�سًا جمموعة كبرية من  بعد �غت�ساب فل�سطني. وهناك  �أعد�دهم  وقد قلت 
ويعمل معظمهم يف �لتجارة. ورغم قدم عهدهم يف �لبحرين �إل �أنهم يعدون �أقلية يف �لبحرين ولهم 

جمتمعهم �خلا�ش وعاد�تهم وتقاليدهم ومل يندجمو� مع �ل�سكان �لأ�سليني.

من  ن�سمة  �ألــف   300 بنحو   1923 عام  يف  �لبحرين  �سكان  عدد  �مل�سادر  بع�ش  قــدرت  وقد 
�أجريت يف  �إح�سائية  �أول  �أن  �لعدد مبالغ فيه، ذلك  �أن هذ�  �لبحر�نيني وغريهم، ويف �عتقادنا  
�لبحرين يف 1/22/ 1941م وهي �أول �إح�سائية على م�ستوى �خلليج كله بلغ �سكان �لبحرين 89970 
ن�سمة �أي �أقل بكثري من �لإح�سائيات �لتقديرية �ل�سابقة، �إل �أن كثريً� من �مل�سادر توؤكد عدم دقة 

هذه �لإح�سائية �أي�سًا لعدة �أ�سباب منها:

• �أنه مل يكن يف �لبحرين نظام ت�سجيل �ملو�ليد و�لوفيات.	

• عدم توفر �أي �إح�ساء عن دخول �لأجانب وبالأخ�ش من �ل�سفة �ل�سرقية.  	
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• من 	 لتخوفهم  �لإح�سائية  يف  �أنف�سهم  ي�سجلو�  مل  �لقرى  �سكان  من  كبرية  �أعــد�دً�  �إن 
�لتجنيد �لإجباري �أيام �حلرب �لعاملية �لثانية )29(.

خام�صًا: الكويت:

يبدو �أن �لكويت كغريها من مناطق �خلليج �لعربي كانت ترتدد عليها �لقبائل �لعربية �لرحل 
بحثًا عن �لكالأ و�ملاء، بينما كان ي�ستقر بع�ش �لبدو على �سو�حل �لكويت ل�سيد �لأ�سماك يف ف�سل 
مثل كاظمة  �لأماكن  بع�ش  �إل يف  د�ئمة  ب�سورة  م�ستقرون  �سكان  يكن هناك  �أنه مل  �إل  �ل�سيف، 
�إذ كانتا مركزً� لتمويل �لقو�فل �لتي  و�جلهرة، فا�ستقر يف هاتني �ملنطقتني عدد قليل من �لنا�ش 
تنتقل من د�خل �سبه �جلزيرة �لعربية �إلى جنوب �لعر�ق، وكذلك جزيرة فيلكة ملوقعها �جلغر�يف 
على مياه �خلليج �لعربي، وهناك عامل �آخر دفع هوؤلء �إلى �ل�ستقر�ر يف تلك �ملناطق �لنائية يف 
ذلك �لوقت هو قربها من �حل�سار�ت �لقائمة مثل �حل�سارة �لفار�سية و�لهيلينية يف �لبحرين ثم 

�حل�سار�ت �لبابلية و�لأ�سورية و�لعبا�سية يف �لعر�ق )30(.

م�ستقر  جمتمع  �أول  �أن  ويحتمل  �حلالية،  �لكويت  �إن�ساء  تاريخ  حول  �لرو�يات  كرثت  وقد   
تكون فيها يف فرتة ما بني �لقرن �ل�سابع ع�سر عندما وفدت جمموعة من �لبدو و�سكنو� حول قلعة 
)كوت( بناها �أحد �أمر�ء بني خالد وهو بر�ك حاكم بني خالد يف �سنة 1100 هـ 1688م)31( ولكن 
�أن  �سنة 1872 ذكر  �لكويت يف مايو  با�سا  ز�ر مدحت  �ملجال، فعندما  �لجتهاد�ت كرثت يف هذ� 
�لكويت تقع على �ل�ساحل بالقرب من جند، و�أن �سكانها نزحو� �إليها من �حلجاز قبل 500 �سنة، و�أن 

�أول من و�سع �أ�سا�ش �لكويت هو رجل ��سمه �سباح.

�أما �ل�سيخ حممد �لنبهاين فيقول �إنه �طلع على ورقة مكتوب فيها �أن م�سجد �آل بحر جدد بناءه 
عبد�هلل بن علي �لبحر 1158 – 1745 بعد �أن ثبت عدم �سالحيته، ويقدر �لنبهاين �أن �مل�سجد كان 
قد مر على بنائه حو�يل 100 �سنة قبل �إ�سالحه �أي 1080 هـ 1669م. وهذ� هو �ل�سيخ مبارك �آل 
�سباح �حلاكم �ل�سابع للكويت كتب ر�سالة بعثها �إلى و�يل �لب�سرة �لرتكي باأن �لكويت تاأ�س�ست �سنة 
1083هـ، ويقابلها كلمة طغى �ملاء يف ح�ساب �أبجد )1671()32( وعمومًا فاإن �لأقو�ل ت�سري �إلى �أن 
�لكويت �أن�سئت ما بني عام 1670 وعام 1712 ولي�ش هناك معلومات تبني لنا �أول من �سكن �أر�ش 
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�إليها من د�خل �سبه  �إلى �لقبائل �لعربية �لتي نزحت  �أن غالبيتهم ينتمون  �لكويت، لكن �ملعروف 
بني  �لكويت �حلالية هم من  �ل�سنة، ومعظم �سكان مدينة  �مل�سلمني  �لعربية، وكلهم من  �جلزيرة 
خالد و�لدو��سر و�لعجمان وغفرية و�آل ن�سف و�آل روي و�آل غامن بن جرب، ف�سال عن جمموعة كبرية 

من �ل�سيعة، �أما غالبية �ل�سكان خارج �لكويت فاإنهم من �لبدو �لعو�زم و�لر�سايدة. 

وبعد فرتة قليلة من و�سول هوؤلء �ملهاجرين �أ�سبحت �لكويت مدينة كبرية عامرة بال�سكان، 
�لأوربيني  �لرحالة  بذلك عدد من  و�سهد  و�لتجارة،  �لبحر  �سوؤون  �سمعة ح�سنة يف  �أهلها  و�كت�سب 
مثل نيبور �لذي ز�ر �لكويت �سنة 1765، وو�سف �ملدينة و�سفًا دقيقًا من حيث عدد �ل�سكان وطرق 
معي�ستهم وعدد �ل�سفن �لتي كانو� ميتلكونها، فذكر �أن �سكان �لكويت يف ذلك �لوقت بلغ ع�سرة �آلف 

ن�سمة ميلكون )800( مركب، ويعي�سون على �لتجارة و�سيد �لأ�سماك و�لغو�ش على �للوؤلوؤ.

�أكرث من  لها  �لفر�ش  ب�سبب ح�سار  �لب�سرة  �لتجارة  يف  تدهور  �لكويت من  ��ستفادت  وقد 
يعتمدون  فكانو�  �لبدو  من  �ل�سكان  �أما  �لقت�سادي،  �نتعا�سها  فازد�د  �ملنطقة  من  لقربها  غريها 
تاأثرت  �لكويت  يف  �ل�سكان  تركيبة  فاإن  ولذلك  �لعربية،  �جلزيرة  �سبه  يف  �لد�خلية  �ملناطق  على 
�ل�سكان تناق�ش �سنة  �إن عدد  �أو��سط �جلزيرة، وتقول بع�ش �مل�سادر  و�إلى د�خل  بالتنقالت من 
1860 �إلى 4 �آلف ن�سمة، وتر�وح  يف عام 1900 ما بني 10�آلف و 12 �ألفًا، و�رتفع عام 1914 �إلى 
حو�يل 25 �ألف ن�سمة )33(، بينما ذكر لورمير �لذي �أمت كتابه دليل �خلليج عام 1904 �أن �ل�سكان 
�لقاطنني يف �لكويت وقر�ها بلغ 37 �ألفًا و�سكن �لعا�سمة نف�سها 25 �ألف ن�سمة، �أما عدد �ل�سكان 
�لبدو فهم حو�يل 13.000 ن�سمة بدون �لعو�زم و�لر�سايدة وجزء من �آل مطري )34( فيكون �ملجموع 
�لكلي مبا فيهم �لبدو وبقية �لقبائل يقدر باأكرث من 50 �ألف ن�سمة، وُيعتقد �أن تقدير لورمير كان يف 

عام 1904م. 

�أما عبد�لعزيز �لر�سيد يف كتابه تاريخ �لكويت �لذي �ألفه يف �لع�سرينات من �لقرن �لع�سرين 
فقد قدر عدد �سكان �لكويت بحو�يل 80 �ألف ن�سمة، وذكر �أن هناك جمموعة قليلة من �ليهود تقدر 
�أعد�دهم بحو�يل 150 فردً�، كما توجد �أي�سًا قلة من �مل�سيحيني، وبلغ عدد بيوت �لكويت 8 �آلف 
بيت، و�ألف �سفينة كان ميلكها �لكويتيون )35( ويجوبون بها بحار �خلليج و�ملحيط �لهندي حتى �سرق 

�أفريقيا.
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 ويف تقديرنا �أن �سكان �لكويت كان �أكرث بكثري مما ذكرته بع�ش �مل�سادر لعدة �أ�سباب منها:

فاأر�د  �لوقت  بنو خالد يف ذلك  يحكمها  وكان  �لإح�ساء  لإقليم  تابعة  كانت  �ملنطقة  �أن هذه 
�حلكام ��ستتباب �لأمن يف �ملنطقة حيث �أن بع�ش �لعنا�سر من �ملهربني وقطاع �لطرق �لتجاأو� �إلى 
�لقو�فل  �أعمالهم يف قطع طرق  ومار�سو�  ع�سر  �لثامن  �لقرن  �سابق من  وقت  لعزلتها يف  �لكويت 
�إلى  �لتجارية �ملارة بكاظمة. وكذلك مار�سو� �لقر�سنة يف مياه �خلليج مما دفع حكام بني خالد 

��ستجالب �أعد�د كبرية من �لنا�ش لال�ستقر�ر يف �لكويت وللق�ساء على هوؤلء �ملهربني. 

قيام ال�سراعات الداخلية يف منطقة اخلليج وال�سغوط الفار�سية على الب�سرة جعل كثريًا 
من �لنا�ش يبحثون عن مكان �آمن لال�ستقر�ر فلجاأ عدد منهم �إلى �لكويت.

عامي  يف  نهائيًا  �لب�سرة  من  �لكويت  �إلى  �لجنليزية  �ل�سرقية  �لهند  �سركة  وكالة  �نتقال 
1821- 1822 مما ت�سبب يف �زدهار �لكويت فاجتذبت �لو�فدين من �ملناطق �ملجاورة.

لقد كانت �لأحو�ل م�سطربة يف فار�ش خا�سة على �ساحل �خلليج �ل�سرقي، فخرج عدد كبري 
من عرب �حلولة و�لفر�ش �إلى �لكويت بعد ك�ساد �لتجارة يف فار�ش.

�أن  بعد  �جلزيرة  �سبه  �أو��سط  من  �لعربية  �لقبائل  من  كبرية  جمموعة  �لكويت  على  وفدت 
�سهدت الكويت تطورًا يف الن�ساط البحري، فلم يقت�سر العمل يف البحر على �سيد الأ�سماك واإمنا 
�أ�سبحت للكويتيني �سفن عابرة �ملحيطات حيث و�سلو� �إلى �لهند و�سرق �أفريقيا، كذلك فاإن عددً� 

كبريً� منهم ��ستغل يف �سيد �للوؤلوؤ فكان معظم �أهل �لكويت يق�سون �سيفهم يف �لبحر. 

كل هذه �لأ�سباب جعلت �لكويت تزدهر ب�سكل �سريع و�أ�سبحت مدينة عامرة بال�سكان بعد �أن 
كانت قرية �سغرية يرتدد �إليها �ل�سيادون و�ملارون من و�سط �جلزيرة �إلى جنوب �أ�سو�ن.
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الف�صل الثاين

التناف�ش العثماين الإيراين يف مياه اخلليج العربي

)1885 - 1839(

مقدمــة:

�خلام�ش  �لقرن  �أو�خر  يف  �لعربي  �خلليج  ومياه  �لهندية  �لقارة  ل�سبه  �لربتغايل  �لغزو  كان 
ع�سر و�أو�ئل �لقرن �ل�ساد�ش ع�سر، من �أهم �أ�سباب ت�ساعف �هتمام �لقوى �ملحلية و�لدولية مبنطقة 
اخلليج العربي. كان ذلك مبثابة املحطة الرئي�سية، واخلطوط الدفاعية الأولى ل�سبه القارة الهندية، 
�لإمرب�طورية  بناء  من  مبكرة  فرتة  يف  بــادر  عندما  �حلقيقة  هذه  �لربتغايل  �لقائد  �أدرك  وقد 

�لربتغالية يف �لهند، باحتالل مياه �خلليج وجزرها عام 1506م. 

وقد جنح هذ� �لقائد يف حتقيق �أهد�فه �ل�ستعمارية دون مقاومة م�سلحة من �لقوى �ملحلية 
�لكربى )�إير�ن و�لدولة �لعثمانية(، �سوى رف�ش �لقبائل �لعربية �لتي ��ستغلت باملالحة يف �ملحيط 
�لهندي قبل �كت�ساف ر�أ�ش �لرجاء �ل�سالح، ومل يكن باإمكانها �إل �ل�ست�سالم يف �لنهاية لعدم تكافوؤ 
�لقوة. ويف �عتقادنا �أن �لقوى �لرئي�سية �لثالث )عمان- �إير�ن- �لدولة �لعثمانية( كانت �أقل قدرة 
من �ملالحني �لعرب يف مقاومة �لغز�ة، �إما ب�سبب �خلالفات �لتي ن�سبت بني �أبناء �لأ�سر �حلاكمة 
مثل عمان، �أو لالن�سغال بقمع �لتمرد �لد�خلي، وتثبيت �أركان �لدولة �ملركزية مثل �إير�ن �إبان قيام 
�ن�سغال  ب�سبب  �أو  1502م،  عام  �لفار�سي  �لعر�ش  �ل�سفوى  �إ�سماعيل  و�عتالء  �ل�سفوية،  �لدولة 
�لدولة بفتوحاتها يف �أوروبا �ل�سرقية منذ فتحها للق�سطنطينية عام 1453م، مثل �لدولة �لعثمانية.

�لدولة  ووجدت  �خلليج،  �حتالل  يف  �لربتغايل  �لأ�سطول  �أمام  مفتوحًا  �لطريق  كان  وهكذ� 
�أ�سلحة  باأحدث  �ملتطورة  �لربتغالية  �لبحرية-  �لقوة  هذه  مو�جهة  يف  نف�سها  �لنا�سئة  �ل�سفوية 

ع�سرها.
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و�ملطالبة بحقوقه  �لربتغاليني،  �لأمر مقاومة  بادئ  �ل�سفوى يف  �إ�سماعيل  �ل�ساه  وقد حاول 
يف جزيرة هرمز وق�سم، �إل �أن �لأو�ساع �لد�خلية يف �إير�ن، وعدم �متالك حكومته لقوة بحرية يف 
مياه �خلليج حالت دون حتقيق طموحات �ل�ساه، بل ��سطر �إلى تاأييد �لربتغاليني ومباركة قائدهم 
�لبوكريك عام 1515م، عندما جنح �لأخري يف قمع �لتمرد �لذي قام به �لأهايل بقيادة �لرئي�ش 
بال�سفن  فا�ستعان  �ل�ساه،  دولة  يف  �لد�خلية  �ملتاعب  لكرثة  نتيجة  ذلك  وكان  �ساه.  وتــور�ن  حامد 

�لربتغالية �سد مناف�سيه يف �ملناطق �جلنوبية، خا�سة يف بلو�س�ستان.

وقد بادر نادر �ساه �لأف�سارى يف عام 1735م �إلى �إن�ساء �أ�سطول بحري يف مياه �خلليج، و�تخذ 
�عتماد  ب�سبب  ت�ستمر طوياًل  �لتجربة مل  �أن هذه  �إل  له،  قاعدة  نــادري(  )بندر  بو�سهر  قرية  من 
نادر �ساه على �لبحارة �لعرب �لقاطنني على �ل�ساحل �ل�سرقي من �خلليج لعدم خربة �لإير�نيني 
وبذلك  �لإيــر�ين عام 1741 )2(،  �لأ�سطول  على  �أن متردو�  �لعرب  �لبحارة  يلبث  ومل  باملالحة)1(، 
�لتا�سع  توقفت جهود �حلكومة �لإير�نية يف بناء قوة بحرية يف مياه �خلليج حتى منت�سف �لقرن 

ع�سر، و�عتالء نا�سر �لدين �ساه �لقاجارى �لعر�ش �لإير�ين عام 1848.

و�جلدير بالذكر �أن �خلالفات �ملذهبية بني �لدولتني �لعثمانية و�لإير�نية وم�سكلة �حلدود، 
كانتا من �لأ�سباب �جلوهرية �لتي �أدت �إلى تقلي�ش وجودهما �لبحري يف مياه �خلليج.

وكانت م�سكلة �حلدود من �أكرث �مل�ساكل �لتي عكرت �سفو �لعالقات بني �لدولتني، وقد بلغت 
ذروتها بني �سنتي 1839، 1842، عندما عني معتمد �لدولة )منوجهر خان( حاكمًا على عرب�ستان، 
حاول �إخ�ساع �سيوخ �لفالحية و�ملحمرة، بعد �أن علم �أن �ل�سيخ ثامر �عرتف لو�يل بغد�د يف عام 
1841، باأنه �سوف يحكم �لفالحية و�ملحمرة نيابة عنه. فاحتل معتمد �لدولة يف خريف 1841هاتني 
�ملنطقتني، ومل يكن �أمام �ل�سيخ ثامر خيار �سوى �لهرب �إلى �لكويت ومعه جميع �أفر�د عائلته، كما 

هرب �ل�سيخ جابر حاكم �ملحمرة �إلى �لب�سرة)3( غري �أنه �سرعان ما عاد �إليها بعد فرتة وجيزة.

ولقد تفاقمت م�سكلة �حلدود بني �لدولتني، و�أ�سبحت كل من مدينة �ملحمرة وجزيرة خ�سر 
للتناف�ش بينهما، و�سرعت �لدولتان يف �ل�ستعد�د خلو�ش �حلرب)4(، وما لبثت  »عباد�ن« م�سرحًا 
�حلكومة �لإير�نية �أن طالبت ب�سم لو�ء �ل�سليمانية حتى �لقرنة، على �عتبار �أنه من �إقليم عرب�ستان 

�لذي تطلب به �إير�ن. 
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وهناك م�ساكل جانبية �أخرى �أدت �إلى توتر �لعالقات بني �لدولتني، منها جميء عدد كبري 
و�لعتبات  �لب�سرة  �لعر�ق، وخا�سة مدينة  �إلى  �إير�ن  كانو� هاربني من  �ملالكة،  �لعائلة  �أمر�ء  من 
�ملقد�سة، وعلى ر�أ�سهم عبا�ش مريز� �سقيق نا�سر �لدين �ساه)5( نف�سه، لكن �مل�سوؤولني �لربيطانيني 
و�لرو�ش �أدركو� خطورة �ملوقف، وعملو� على حل �لنز�ع، ف�سكلت جلنة رباعية من مندوبي �لدولتني 
�لإير�نية و�لعثمانية، ت�سم مندوبني بريطانيني ورو�سًا كو�سطاء للتوفيق بني �لطرفني، لو�سع خريطة 

دقيقة وتف�سيلية للحدود، فتكون بذلك م�سدرً� يرجع �إليها يف �مل�ستقبل.

ويف 31 مايو من عام 1847 وقع �لطرفان على معاهدة )�أر�سروم( �لثانية بح�سور مندوب 
ل�سط  �ل�سمالية  �ل�سفة  على  �لو�قعة  �لأر��سي  �أعطيت  ومبوجبها  و�لرو�سية،  �لربيطانية  �لدولتني 
�لعرب لإير�ن، ومن �سمنها مدينة �ملحمرة وعباد�ن )جزيرة �خل�سر( و�ملر�سى)6(، وبذلك �أ�سبح 
من حق �إير�ن ب�سط �سيطرتها على هذه �ملناطق، ول�سفنها حق �ملالحة يف �سط �لعرب بحرية تامة 

�بتد�ء من م�سبه يف �لبحر �إلى نقطة تالقي �حلدود)7( 

كل  �أن  �إذ  �لدولتني،  بني  �حلدود  ملنازعات  حدً�  ت�سع  مل  �ملذكورة  �ملعاهدة  فاإن  هذ�  ورغم 
منهما كانت تنتهز �لفر�سة لال�ستيالء على �أر��سي �لأخرى. وقد �سعت �لدولة �لعثمانية عند �عتالء 
�أن حتركاتها يف تلك �ملرة كانت  �إل  �إير�ن،  نا�سر �لدين �ساه �لعر�ش لتح�سني �لعالقة مع حكومة 
تت�سم باحلذر. فقد بعث �لباب �لعايل �سفريه �سامي �أفندي �إلى طهر�ن لتقدمي �لتهنئة �إلى �ل�ساه 
�جلديد، حاماًل معه هد�يا قيمة)8(، وكان �ل�سفري مزودً� بتعليمات هامة، وخا�سة فيما يتعلق مب�ساألة 
�حلدود. وقد بذل �ل�سفري �لعثماين كل ما يف و�سعه لتح�سني �لعالقات �ملتوترة، و�أظهر ح�سن نية 
دولته جتاه �إير�ن هي �لأخرى بالتعبري عن ح�سن نو�ياها جتاه �لدولة �لعثمانية، �لتي ينبغي عليها 
�أن تتعهد بعدم �لتدخل يف �سوؤون �إير�ن �لد�خلية، ول يف حقوقها. وقد �أعلن �ل�سفري �لعثماين باأن 
دولته ل ميكن اأن تفرط يف الأرا�سي التابعة لها، وهو ي�سري بذلك اإلى )قطور( التي احتلتها القوات 
لإعادة هذه  �لإير�نيني  �مل�سوؤولني  باإجر�ء مباحثات مع  �أفندي  �سامي  �ل�سفري  وقد كلف  �لإير�نية، 
�ملنطقة �إلى �لدولة �لعثمانية)9(. و�إذ� كانت معاهدة �أر�سروم �لثانية مل حت�سم �لنز�ع بني �لدولتني، 
و�تفقتا  �لآخــر،  �لطرف  باأر��سي  يتعلق  فيما  �دعاء�ته  عن  منهما  كل  تخلي  على  �تفقتا  �أنهما  �إل 
على �إر�سال مندوبني ومهند�سني من قبلهما لر�سم �حلدود)10(، فعينت �إير�ن )مريز� جعفر خان( 
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م�سري �لدولة مندوبًا عنها، بينما مثل �حلكومة �لعثمانية يف �للجنة )دروي�ش با�سا(، بالإ�سافة �إلى 
�لكولونيل )بيلى ت�سريكوف( من رو�سيا و)وليامز ليارد( من بريطانيا)11( . وقد �جتمعت �للجنة يف 
بغد�د يف ربيع �لأول )1852()12( وقبل �أن تقوم بر�سم �حلدود، وجدت �لدولة �لعثمانية �أن �لفر�سة 
قد �أتيحت لها ل�ستعادة �لأر��سي �لتي تطالب بها لن�سغال �لقو�ت �لإير�نية يف قمع حركات �لتمرد 
�لتي �نت�سرت د�خل �إير�ن �إبان عهد نا�سر �لدين �ساه )1848- 1896(، وخا�سة ثورة )�سالر( يف 
خر��سان. فا�ستولى �لعثمانيون على و�دي �لقطور Koturkhoy و�سحر�ء �أخرى، ومنحت �لع�سائر 
�لعربية �لقاطنة يف تلك �ملناطق �لتبعية �لعثمانية)13(، و�عترب �لعثمانيون �أن و�دي �لقطور هو �حلد 
�ملندوب  ورف�ش  بينهما،  �خلالفات  تفاقمت  �أن  �حلادث  هذ�  على  فرتتب  �لدولتني،  بني  �لفا�سل 
�لإير�ين �مل�ساركة يف �أعمال �للجنة، ما مل ت�سحب حكومة �لباب �لعايل قو�تها من �لقطور)14( ولكن 
�لعثمانيني �أ�سرو� على �أن هذه �ملنطقة �أر��ٍش عثمانية، كانت �لقو�ت �لإير�نية قد غزتها، و�حتلتها 
بدون وجه حق، ومن ناحية �أخرى �أجرب �لإير�نيون على تبعية هذه �ملنطقة لأر��سيهم، و�أن �سكانها 
يعتربون من �لرعايا �لإير�نيني، ولذلك فقد حاول مريز� جعفر خان م�سري �لدولة ك�سب ود عرب 
�سيوخ  ببع�ش  �لتقى  �حلدود  تخطيط  جلنة  �إلى  ح�سوره  وقبل  جانبه،  �إلى  و�جتذ�بهم  كعب،  بني 
�لعرب �لقاطنني على �جلانب �ل�سرقي من �سط �لعرب و�أقنعهم برفع �لعلم �لإير�ين)15(. ويف �لوقت 
نف�سه فاإن دروي�ش با�سا كان ي�سعى من جانبه �إلى ��ستمالة هوؤلء �لعرب �إلى �سف �لدولة �لعثمانية، 

فاأعفاهم من �سريبة �لع�سر)16(.

يف  وبريطانيا  رو�سيا  ممثلي  بح�سور  �جتماعًا  �حلــدود  جلنة  عقدت   1850 يناير   28 ويف 
�ملحمرة، لكن هذ� �لجتماع مل ي�سفر عن نتائج ملمو�سة نظرً� لتم�سك كل من �لدولتني بدعاويها 

�ل�سابقة.

�ملحمرة  ميناء  بتبعية  �أنهم �عرتفو�  ورغم  ت�سور�تهم خلط �حلدود،  �لعثمانيون  و�سع  وقد 
�لعثماين  �ملندوب  �أن  �إل  �لثانية،  �أر�سروم  لإير�ن، وكذلك جزيرة �خل�سر )عباد�ن( يف معاهدة 
قد �تخذ موقفًا مت�سددً� فيما يتعلق بادعاء�ته يف جزء كبري من �ملناطق �ملحيطة باملحمرة من جهة 
�ل�سرق و�ل�سمال بالإ�سافة �إلى »قبان«)17(، ومل يقف دروي�ش با�سا عند هذ� �حلد، بل جتاوزه �إلى 
مدينة �ملحمرة ومر�ساها مبا يف ذلك جزيرة �خل�سر )عباد�ن(، وطالب باإنز�ل �لعلم �لإير�ين عن 
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�ملحمرة، وعزل �ل�سيخ جابر بن مر�د وحممد مر�د.

ومما ي�سرتعي �لنتباه �أن كاًل من �ملندوب �لرو�سي و�لربيطاين �تفقا على معار�سة �ملطالب 
�أ�سبحت  �إذ�  باأن �لأمن لن يتحقق  �لعثمانية، وخا�سة فيما يتعلق ب�سرق �ملحمرة، وبرر� موقفهما 
تلك �لأر��سي تابعة للدولة �لعثمانية. ولذ� و�فق �ملندوبون على �أن يكون �سرق �ملحمرة لإير�ن، حتى 
يحل �لأمن و�ل�سالم على حدود �لدولتني، و�أيدو� �أن ترتك لإير�ن �لأر��سي �لو�قعة جنوب قلعة قبلية 
�لتي تبعد عن نهر �أبو جد بنحو ميل ون�سف من �ساحل �سط �لعرب. وما كاد دروي�ش با�سا ي�سمع 
هذ� �لقر�ر حتى �أعلن عن عدم تعاونه مع �للجنة لعدم ر�سائه عن ذلك)18(، ولعل �ل�سبب �لرئي�سي 
يف توقف �ملفاو�سات بني �جلانبني هو قيام حرب �لقرم بني �لدولتني �لعثمانية و�لرو�سية، و�ن�سغال 

تلك �لدول بالقتال.

وكان من �لطبيعي �أن ي�ستد �خلالف بني �إير�ن وحكومة �لأ�ستانة بعد توقف �ملباحثات فرتة 
من �لزمن، دون �لو�سول �إلى حل ير�سى عنه �لطرفان)19(، ومنذ ذلك �لوقت �أخذت كل دولة من 
�لدولتني تعمل مبختلف �لطرق على ك�سب �ملزيد من �لأر��سي، وذلك ب�سر�ء ولء �لقبائل �لعربية 
�ملتوطنة يف تلك �جلهات، وقد ظلت م�سكلة �حلدود قائمة �إلى �سنة 1924، �أي حتى نهاية حكم �أ�سرة 
�لقاجار يف �إير�ن، ووقوع �لعر�ق حتت �لنتد�ب �لربيطاين، وبذلك ورث �خلالفات �حلدودية عن 

�لدولة �لعثمانية �إلى �أن �سويت مرحليًا فيما بعد.

البحـــرية العثمــــانية: 

�إحياء  �إلــى  تطلعو�  بل  بــرً�،  �لإقليمية  حدودهم  تو�سيع  على  �لعثمانيني  �أطماع  تقت�سر  مل 
لها  بحرية  قوة  �إن�ساء  �لعثمانية يف  ف�سرعت �حلكومة  �لعربي،  �خلليج  مياه  �لبحري يف  وجودهم 
لتعزز من وجودها يف هذه �ملنطقة �لإ�سرت�تيجية ملقابلة �لقو�ت �لإير�نية �لتي تز�يد ن�ساطها ب�سكل 
�لإيــر�ين يف  �لعلم  يرفع  �أ�سطول  بناء  �مل�ستمرة  �لعر�ش، وحماولته  �لدين  نا�سر  �عتالء  مع  كبري 
مياه �خلليج. وكانت �لق�سية �لتي و�جهت �ل�ساه يف �إن�ساء �لأ�سطول هي نف�سها �لتي و�جهت �لدولة 
�لعثمانية، وهي �سرورة �للجوء �إلى �لقوى �لأوروبية لتزويدها بال�سفن �حلربية، وما حتتاج �إليه من 
�أ�سلحة وذخائر وخرب�ء ومدربني، وقد تاأكد �لعثمانيون �أن �جنلرت� لن تو�فق على م�ساعدتهم يف 
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هذ� �ملجال، فف�سلو� �أن يبدءو� باإ�سالح ما ميلكون من �سفن ر��سية يف ميناء �لب�سرة ثم �ختارو� 
لها طاقمًا من �لبحارة �ملدربني للعمل عليها، وكان �لعثمانيون يودون �أن ترتك لهم مهمة �ملحافظة 
وجودهم  يــربرون  كانو�  �لذين  �لربيطانيني  من  بدًل  �لقر�سنة،  على  و�لق�ساء  �خلليج  �أمن  على 
فكتب  �لتجارة،  تهدد  �لتي  �لقر�سنة  على  �لق�ساء  يف  برغبتهم  �خلليج  �سو�حل  على  و�سيطرتهم 
فيها  طلب  ر�سالة  1848م  �أبريل   27 يف  بغد�د  و�يل  طريق  عن  �لب�سرة  و�يل  �إلــى  �لعايل  �لباب 
�إجر�ء �إ�سالحات لل�سفن �لعثمانية �ملوجودة لديه، بحيث ت�سبح قادرة على �لقيام بحماية �خلليج 
و�لق�ساء على �لف�ساد �ملتف�سي يف �ملناطق �لتابعة لالإمرب�طورية. وقد جاء يف �لر�سالة »ينبغي �إجر�ء 
�لتنظيمات �لالزمة حلماية �ل�سنجق �ل�سلطاين يف خليج �لب�سرة، ورعاية �لنظم �ملقررة ملو�جهة 
�لف�ساد يف بع�ش �سو�حل �ملماليك �ملحرو�سة. وهذه �مل�سوؤولية تقع على عاتق �لقوة �لبحرية �ملوجودة 
حتت  د�ئمة  ب�سورة  �لب�سرة  ميناء  يف  تر�بط  �ساحلة  �سفن  �أربــع  �إبقاء  ويجب  �ملنطقة.  هذه  يف 
اإمرة امل�ستويف »قائد« ال�سفن ال�سلطانية. كما يجب توظيف عدد من ال�سباط ذوي الكفاءة واخلربة 
بالفنون �لبحرية و�لقو�نني �لع�سكرية، على �أن يختارو� من رجال �أمري �لبلوك بريك و�سو�ري �لذين 

يعرفون با�سم �لعمودية وين�سم �إلى �لع�ساكر غري �لنظاميني رجال �لبلوك �أحمد بك«)20(.

�لبحرية  �إلى  �لرجال  �ن�سمام  �متحانات  �إجــر�ء  كيفية  عن  تعليمات  �لوثيقة  يف  وردت  كما 
�لقادة و�جلنود. ورغم �لهتمام  لهوؤلء  �لعثمانية  �ل�سلطات  �لتي متنحها  �لع�سكرية  �لرتب  و�أنو�ع 
�مللمو�ش �لذي �أبد�ه �مل�سوؤولون �لعثمانيون يف �إن�ساء �أ�سطول ميخر عباب مياه �خلليج ليكون مر�بطًا 
�أو �لإ�سالح بحجة  �أن �لباب �لعايل مل يو�فق على متويل عملية �لإن�ساء  �إل  هناك ب�سورة د�ئمة، 
وبغد�د  �لب�سرة  و�يل  وطلب من  �لباهظة،  �لنفقات  تتحمل هذه  �أن  ت�ستطيع  ل  �لدولة  �أن خزينة 
�لأو�مر  تنفيذ  �إلى  �لب�سرة  و�يل  فا�سطر  �سر�ء غريها)21(.  �أو  �ل�سفن  �إ�سالح  نفقات  يتحمال  �أن 
و�أ�سحاب �حلرف  �لتجار  �لأمو�ل من  �أمامه خيار �سوى �حل�سول على هذه  �ل�سلطانية، ومل يكن 
يتعلق  بالتز�ماته فيما  �لوفاء  �لباهظة، حتى متكن من  بال�سر�ئب  فاأثقل كاهلهم  �ل�سكان،  وبقية 

بتمويل بناء �لأ�سطول.  

وعلى �لعموم فاإن �لعثمانيني مل يحالفهم �لتوفيق يف تدعيم قو�تهم �لبحرية يف هذه �ملنطقة 
ب�سب اعتمادهم الكامل على العنا�سر الرتكية من ال�سباط واجلنود، فطبيعة اخلليج مل تكن مالئمة 
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�رتفاع درجة �حلر�رة و�لرطوبة مما حال دون بقائهم يف �ملنطقة، وب�سبب قلة  لهم، وخا�سة مع 
�خلربة، ونتج عن ذلك �أن غريت �حلكومة �لعثمانية من خطتها وعينت بحارة من رجال �لب�سرة 
نف�سها، حتى �أنها رف�ست �سم بحارة من ولية بغد�د بحجة �أنهم ل يطيقون رطوبة �جلو هناك، 

وبذلك �ختارو� ثالثني بحارً� من �لب�سرة عام 1852م)22(.

كان د�فع �لعثمانيني من تدعيم قوتهم �لبحرية يف مياه �خلليج هو مو�جهة �لإير�نيني، �لذين 
يتطلعون لال�ستيالء على ميناء �لب�سرة، ف�ساًل عن مناطق �أخرى من �خلليج، ورغم �أن مباحثات 
�حلدود كانت جارية بني �لطرفني �إل �أن �لعالقات ظلت متوترة، وكثريً� ما كان �لإير�نيون يهددون 
ميناء �لب�سرة بتحري�ش من رو�سيا �لتي متكنت من فر�ش نفوذها على �إير�ن، ففي عام 1852م 
�ساعت �لأنباء باأن �إير�ن ت�ستعد لحتالل �لب�سرة، فبعث �ل�سفري �لعثماين �أحمد وفيق �أفندي خطابًا 
�إلى حكومته بفحوى هذه �لإ�ساعة، وطلب خم�سة �آلف جندي للدفاع عن �لأر��سي �لعثمانية)23(، 
دخول  يف  ترغب  ل  �أنها  وو�سحت  �إيــر�ن،  جارتها  مع  �ل�سلمية  �حللول  تف�سل  كانت  �لدولة  ولكن 
�حلرب �سدها. وقد رد �لباب �لعايل على �سفريه يف طهر�ن يبلغه �إر�سال خم�سة �آلف جندي �إلى 
منطقة �خلليج و�آر�سروم، وكان ذلك م�ستحياًل �آنذ�ك لحتياج �لدولة لهذ� �لعدد من �جلنود. وجاء 
يف �لرد �أنه ل يعتقد �أن �لق�سية حتتاج �إلى جنود �أتر�ك يف هذه �ملنطقة، وطلب من �سفريه �أن يو�فيه 
بالتطور�ت �لتي حتدث يف �خلليج. و�إذ� دعت �ل�سرورة فاإن �لدولة �لعلية �ستتخذ �لإجر�ء�ت �لكفيلة، 
وتر�سل �لقوة �ملطلوبة �إلى هناك، و�ستعمل على �إظهار قدرتها �لهمايونية ملو�جهة �لإير�نيني، ويف 

نف�ش �لوقت لتاأمني حدودها �ملتال�سقة مع �لرو�ش.

باإجر�ء�ت يرتتب  يقوم  �أل  �سفريه يف طهر�ن  �لعايل طلب من  �لباب  فاإن  �أخرى  ومن جهة 
منع  على  يعمل  و�أن  �لأ�ستانة،  من  تعليمات  على  �حل�سول  دون  �لدولتني  بني  �لتوتر  زيــادة  عليها 
ت�سادم �لبحارة �لعثمانيني و�لإير�نيني لأن �لبحارة يف كثري من �لأوقات يقومون بت�سرفات غري 

مر�سية)24(. 

�زد�دت �لعالقات تكدرً� بني �لدولتني عندما كانت �لدولة �لعثمانية م�سغولة  يف حرب �لقرم 
�لقاطنني  و�لإير�نيني  �لعرب  من  جي�سًا  وكون  �لظروف  هذه  دزفول  حاكم  فا�ستغل  1854م  �سنة 
على �حلدود �لعر�قية ��ستعد�دً� للهجوم على ميناء �لب�سرة ولكن و�يل بغد�د مل يكن يجهل نو�يا 
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عن  للدفاع  �لإير�نية  �حلدود  مو�جهة  يف  �ملقيمة  �لعربية  �لقبائل  و�سلح  �لعدة  فاأعد  �لإير�نيني، 
�لب�سرة، وذلك لقلة �جلنود �لنظاميني، وقد ذكر �لربيطانيون �أن رو�سيا كانت من ور�ء �لإجر�ء�ت 
�لإير�نية، ولذلك فاإنهم �أعلنو� عن ��ستعد�دهم للوقوف �إلى جانب �لدولة �لعثمانية �إذ� ما حتركت 
قو�ت �إير�ن نحو �لب�سرة. وبالفعل �سدرت �لأو�مر للبارجتني �أوكالند و�أكرب بالتوجه �إلى �سو�حل 
�لب�سرة، ولكن �لقو�ت �لإير�نية خ�سيت من مغبة خو�ش �ملعركة مع و�يل بغد�د و�لربيطانيني يف 

وقت و�حد)25(، ومن ثم تر�جعت عما �أقدمت عليه.

�لعربية  �لقبائل  �أو  �لإمــار�ت  بع�ش  بتبعية  �رتبط  �خلليج  يف  �لعثماين  �لوجود  �أن  �سك  ول 
د�خل �سبه �جلزيرة �لعربية للباب �لعايل، وكانت هذه �لتبعية تتدرج من جمرد �لعرت�ف ��سميًا 
باخلالفة، �إلى �لرغبة يف �حل�سول على حماية عثمانية فعلية. فبالن�سبة للدولة �ل�سعودية �لثانية مل 
تكن �لعالقة م�ستقرة معها، ومنذ �أ�سبح �لأمري في�سل بن تركي حاكمًا لإمارة جند و�لإح�ساء بعد 
�ن�سحاب �لقو�ت �مل�سرية من تلك �جلهات فاإن تبعيته للدولة �لعثمانية مل تكن و��سحة)26(، ففي 
كثري من �لأوقات كان يعترب نف�سه من ولة �لدولة �لعثمانية وخا�سة حينما تتاأزم �لعالقة بينه وبني 
�لربيطانيني. وعلى كل فاإن �لعالقة بينه وبني �لدولة �لعثمانية كانت وطيدة ولي�ش من �ساأننا هنا 
معاجلة مدى تبعيته لل�سلطات �لعثمانية، ولكننا ندرك ذلك من ر�سالة بعث بها �ملقيم �ل�سيا�سي 
�إلى �ل�سيخ حممد بن عبد�هلل طلب منه �أن يرتك �لدمام �لقريبة من �لبحرين، كما طلب �ملقيم من 
�لأمري في�سل عدم تقدمي �لعون لل�سيخ حممد، وكان رد �لأمري في�سل �أنه مفو�ش من قبل �ل�سلطان 

�لعثماين بحكم هذه �ملنطقة نيابة عنه)27(.

�ل�سرقي  �ل�ساحل  �إلى  نفوذه  �لأمري في�سل يف �خلليج وعمان حتى و�سل  لقد ت�ساعد جنم 
من �خلليج، وبذلك فاإن �ملقيم وجد نف�سه و�قفًا �أمام عدو لدود يهدد �مل�سالح �لربيطانية، لي�ش 
على �ساحل �لإح�ساء فقط و�إمنا يف منطقة �خلليج باأكملها. وكان �لربيطانيون يف�سلون �أن تبقى 
تلك  �إلى  �لعثماين  �لنفوذ  �متد�د  تعني  لها  بتبعيتها  لأن  �لعثمانية  �لدولة  عن  م�ستقلة  �ل�سعودية 
�ملناطق، لكن �ملقيم تاأكد باأن �لأمري �ل�سعودي ي�ستمد قوته من �ل�سلطان �لعثماين، وحينما ت�سلم رد 
في�سل �أ�سيب بخيبة �أمل �إذ وجد فيه حتديًا �سريحًا للهيمنة �لربيطانية يف منطقة �خلليج ول�سيما 
يف �لبحرين �لتي كانت م�سرحًا لدعاء�ت �لإير�نيني)28(. ومما �أزعج �لربيطانيني كثريً� �أن في�ساًل 

قد جنح يف فر�ش �لزكاة على معظم �لإمار�ت �لعربية مبا فيها �لبحرين.
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لقد كان �ملقيم �لربيطاين يف موقف ل يح�سد عليه بعد و�سوح موقف �أمري جند وطموحاته 
يف �ملنطقة، يف �إطار ولئه لل�سلطان �لعثماين، ذلك �أنه كان من م�سلحة بريطانيا �أن توقف �لزحف 
وطيدة  عالقة  على  بريطانيا  كانت  نف�سه  �لوقت  ويف  �خلليج.  من  �لغربي  �ل�ساحل  �إلى  �ل�سعودي 
�لرو�سية،  �لأطماع  �سد  �لعثمانية  و�لدولة  بريطانيا  بني  حتالف  هناك  �أ�سبح  بل  �لعايل،  بالباب 
ومل تكن �لعالقة بني في�سل و�لربيطانيني �سيئة �إلى حد يدفعهم �إلى �تخاذ مو�قف عد�ئية �سده. 
ولذلك فان �ملقيم �تخذ �أ�سلوبًا �أقل حدة يف رده على �لأمري، ويبدو �أنه جنح يف �سيا�سته هذه فاأقنع 
في�سل �سديقه �ل�سيخ حممد بن عبد�هلل �لذي كان طرفًا رئي�سيًا يف �لنز�ع �ل�سعودي �لربيطاين، 

�أن يحل �مل�ساكل �لتي بينه وبني �بن عمه حممد بن خليفة بن �سلمان �آل خليفة بالطرق �ل�سلمية.

�أن هذه �خلالفات قد  بالبحرين، ول�سك  �لأ�سرية  �إز�لة �خلالفات  �لو�ساطات يف  مل تنجح 
دفعت حكام �لبحرين �إلى �لبحث عن حليف ي�ستظلون بحمايته من �لقوى �ملحلية �أو من بريطانيا. 
ويف هذه �لظروف �أتيحت �لفر�سة للعثمانيني للتدخل يف �لبحرين، وذلك عندما ��ستد �سغط حممد 
بن عبد�هلل على �بن عمه حاكم �لبحرين يف عام 1859م، وملو�جهة كل من �لدولة �ل�سعودية �لثانية 
وحممد بن عبد�هلل ومر�قبة �لربيطانيني ل�سو�طئ �لبحرين، بعث �ل�سيخ حممد بن �سلمان حاكم 
�لبحرين مندوبًا من قبله �إلى عمر با�سا و�يل بغد�د يعر�ش عليه قبوله و�سع �لبحرين حتت حماية 
�لدولة �لعثمانية، وكان �لو�يل يرتقب تلك �لفر�سة ملد نفوذ دولته �إلى هذه �جلزر، فاغتنم عمر با�سا 
باإر�سال مبعوث خا�ش  وبادر  �لبحرين،  �لإير�نية يف  �لدعاء�ت  �أمام  �لطريق  لي�سد  �لفر�سة  هذه 
�إلى هناك ليبلغ حاكمها ترحيب �لدولة �لعثمانية بقبول تبعية �لبحرين لها، لكن �لإير�نيني كانو� 
قد �سبقو� �لعثمانيني يف �لو�سول �إلى �جلزر فان�سحب �ملبعوث �لعثماين بعد �أن وجد ميز� مهدي 
خان قد جنح يف �إقناع حممد بن �سلمان �أن يرفع �لعلم �لإير�ين على مقر حكمه، و�أعلن �عرت�فه 
بتبعية �لبحرين لإير�ن. وبذلك فان �ل�سيا�سة �لعثمانية مل حترز �أي تقدم يف هذه �ملرحلة، ويبدو �أن 
�مل�سوؤولني يف �حلكومة �لعثمانية مل يجدو� �سرورة ملحة جتعلهم ي�سرعون يف �ملطالبة باجلزر لعدة 
�أ�سباب منها: �أنهم كانو� على عالقة طيبة مع �حلكومة �لربيطانية، بلغت حد �لتحالف �لع�سكري 
لردع �خلطر �لرو�سي، وخا�سة م�ساندتها لهم يف تخطيط �حلدود �لإير�نية �لعثمانية. ومل يكن من 
�أن تفقد ثقة �حلكومة �لربيطانية، ولكن �لعالقات تعر�ست للفتور بعد  �سالح �حلكومة �لعثمانية 
لدى  باملر�ستون  فاحتج  �إلى ممتلكاتهم،  �لبحرين  �لعثمانيني يف �سم  ب�سعي  �لربيطانيون  علم  �أن 
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�لأ�ستانة على هذه �ملحاولة و�أكد يف ر�سالته �إلى �لباب �لعايل �أن جزر �لبحرين �إمارة م�ستقلة، و�أنها 
منع جتارة  ومعاهدة  �لد�ئم  �ل�سالم  معاهدة  �أهمها  �لربيطانية  مع �حلكومة  مرتبطة مبعاهد�ت 

�لرقيق �ملوقعة بني عامي 1847 ، 1856)29(

�هتمامًا قد عزل من  �لق�سية  �أولى هذه  �لذي  با�سا  بغد�د عمر  فاإن و�يل  �أخرى  ومن جهة 
من�سبه وحل حمله نوري با�سا �لذي وجه �هتمامه يف بادئ �لأمر �إلى �مل�ساكل �لد�خلية يف �لعر�ق 
�لبحرين(  )�أي  حكامها  ف�سل  وقد  �لبحرين،  �سيخ  وبني  بينه  م�ستمرة  ظلت  �لعالقة  لكن  نف�سه 

�لن�سمام �إلى �لدولة �لعثمانية بدًل من �حلكومة �لإير�نية لعدة �عتبار�ت، منها:

اأوًل: اإن الرتباط بالعثمانيني ل يعني زوال كيان الإمارة، يف حني اأن اإيران تدعي حق ال�سيادة 

�لكاملة مبا يعر�ش حكم �آل خليفة للزو�ل، فاإن �لدولة �لعثمانية رمبا بنت عالقاتها 
مع �لبحرين على �أ�سا�ش مبد�أ �جلامعة �لإ�سالمية، وهناك �سابقة يف �خلليج لطبيعة 
�إلى ذلك  وي�ساف  �لكويت.  �سيوخ  مثل  �لإمــار�ت  وبني  �لعايل  �لباب  بني  �لعالقات 
�ملوقع �جلغر�يف، فاإن �إير�ن بحكم �ساحلها �لطويل �ملمتد تهدد كيان �لإمارة ب�سكل 

يختلف عن �لعثمانيني.

ثانياً: �إن �لدولة �لعثمانية كانت تريد �أن تظل �لبحرين عربية كما هي وكما كانت عليه من 

قبل ومل يكن من �أهد�فها )ترتيك( �لوليات �لعربية �خلا�سعة لها. �أما �لإير�نيون 
فكانو� يعملون عك�ش ذلك، �إذ حاولو� �لق�ساء على �لأ�سر �لعربية يف �ملناطق �لتابعة 

لهم، وحاولو� )تفري�ش( هذه �جلزر لي�سهل �سمها �إليهم.

�آل خليفة قد ��ستخدمو� �لأر��سي  �ل�سيخ حممد بن �سلمان  �إن كثريين من خ�سوم  ثالثاً: 

بع�ش  �أو  بعده،  من  و�أبناوؤه  عمه  �سو�ء  �لبحرين،  �إلى  �نطالقهم  قاعدة  �لإير�نية 
�ملتمردين على �ل�سيخ ممن �تخذو� من جزيرة قي�ش ملجاأ لهم.

�لبحرين من  �ملذهبي دور فعال يف مثل هذه �خلالفات، ف�سيوخ  لقد كان لالنتماء  رابعاً: 

يف  �حلكم  �سيعية  �أ�سر  بتولية  �لإير�نية  �حلكومة  تقوم  �أن  يخ�سون  كانو�  �ل�سنة، 
�جلزر، خا�سة و�أن �حلكومة �لإير�نية كانت ت�سعى لن�سر �ملذهب �ل�سيعي كما فعلت 

يف بالدها، بينما كانت �لدولة �لعثمانية توؤيد حكومة �آل خليفة.
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بعث حممد بن خليفة بن �سلمان طلبًا �آخر �إلى �مل�سوؤولني يف بغد�د �أو�خر عام 1859 �أعلن فيه 
قبول بالده لل�سيادة �لعثمانية، ف�سارع نوري با�سا هذه �ملرة باأن �أ�سدر تعليمات �إلى �أحد نو�به وهو 
حممد بك لل�سفر �إلى �لبحرين للت�ساور مع �مل�سوؤولني هناك حول طبيعة عالقة ولء �جلزر للدولة 
�أي�سًا  بك  �إلى حممد  �ن�سم  �لبحرين، حيث  �سيخ  بعر�ش  �لب�سرة  و�يل  رحب  كما  �لعثمانية)30(، 

م�سوؤول عثماين كبري من قبل هذ� �لو�يل. 

�ل�سيخ قد  باأن  �أبريل 1860 ولدى و�سولهما فوجئا  �إلى ميناء �ملنامة يف 22  و�سل �ملندوبان 
�أنهى مباحثاته مع �مل�سوؤولني �لإير�نيني، و�أعلن ولءه للدولة �لإير�نية، �إل �أن �ملبعوثني قد تريثا قلياًل 
ومل ي�سرعا بالعودة. وقد طلب �ل�سيخ �لجتماع بهما حيث �أو�سح لهما �أن �لفر�سة ما ز�لت �سانحة 
له لقبول �ل�سيادة �لعثمانية، �إذ� و�فقت حكومة �لأ�ستانة على تقدمي �ل�سمانات �لكافية حلمايته من 
�لأمري في�سل بن تركي، وعلى مطالبة �حلكومة �لربيطانية بوقف تدخلها يف �سوؤون بالده �ملحلية، 
و�أ�ساف �أن هذ� ما �تفق عليه مع �ملبعوث �لإير�ين. وفيما يتعلق بتعهد�ته للحكومة �لإير�نية فاإن 
�إذ�  �لعثمانية  �لدولة  مع  للتعاون  م�ستعد  �أنه  وذكر  �ملو�سوع،  لهذ�  كبريً�  �هتمامًا  يظهر  �ل�سيخ مل 
و�فقت من جانبها على �سروطه)31(. وكان �ملندوب �لعثماين مفو�سًا باتخاذ ما ير�ه لزمًا لإجناح 

مهمته، فوافق دون تردد على هذه ال�سروط. 

باإر�سال  وذلك  �لعلية،  �لأ�ستانة  حكومة  مع  �تفاقه  �لبحرين  �سيخ  �أكد   1860 �أبريل   22 ويف 
وتعهد  �لعثمانية،  للدولة  تبعية �جلزر  بقبول  فيه  �عرت�فا  و�أخوه  وقعه هو  بغد�د  و�يل  �إلى  خطاب 
�ل�سيخ باأن يدفع زكاة �سنة قدرها �سبعمائة ريال من�ساوي، هذ� بالإ�سافة �إلى جمموعة من �لهد�يا 
�لقيمة �إلى و�يل بغد�د، منها عدد من �جلياد �لعربية �لأ�سيلة. وبذلك يكون �ل�سيخ حممد بن خليفة 
�لعلم  باإنز�ل  �أمر  وقد  �لعثمانية،  بالدولة  و�رتبط  �إيــر�ن،  �تفاقه مع حكومة  نق�ش  قد  �سلمان  بن 

�لإير�ين من فوق مقر �حلكم ورفع �لعلم �لعثماين مكانه)32(.

لقد ��ستفاد �سيخ �لبحرين من موقع بالده �ل�سرت�تيجي و�دعاء�ت كل من �لدولتني �لعثمانية 
و �لإير�نية ملكيتها، و�أ�سبح من �ملوؤكد �أن ��ستخد�م �لقوة من �إحدى �لدولتني �سيثري غ�سب �لدولة 
�لأخرى، هذ� �إلى جانب �أن �لربيطانيني �سيقفون باملر�ساد لأي منهما عند �ل�سرورة. ولذلك فاإن 
�ل�سيخ كان مطمئنًا �إلى �أن �أيًا من �لدولتني لن تقدم على �حتالل بالده ما د�م مرتبطا بالتفاقيات 
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�لتي وقعها يف فرت�ت �سابقة، وهذ� ما �سهل له �أن يخدع كلتا �لدولتني �لإير�نية و�لعثمانية من وقت 
لآخر ح�سب �لعرو�ش و�لإغر�ء�ت �لتي كانت تقدم له، �أما �لربيطانيون فلم يكن من م�سلحتهم �أن 
ت�ستخدم �إحدى �لدولتني �لقوة لحتالل �جلزر حيث تبنو� �سيا�سة �حلفظ على خلو مياه �خلليج من 

�حلروب �لبحرية. 

وعلى كل فاإن �لربيطانيني مل يعطو� �أية �أهمية للتطور�ت �لتي كانت حتدث يف بالد �ل�سيخ، ومل 
يجد �ملقيم )جونز( غر�بة يف �سلوك �ل�سيخ حممد بن �سلمان، فقد تعود منه على هذه �لتقلبات)33(، 
و�سيخ  �لعثماين  �ملبعوث  بني  جرى  ما  بكل  تامة  در�يــة  على  يكون  باأن  مهتمًا  كان  فاإنه  ذلك  ومع 
للقيام بحملة لطرد حممد بن عبد�هلل من  �لفرتة  تلك  �لعدة يف  يعد  و�أنه كان  �لبحرين، خا�سة 
�لدمام، ب�سبب تخوفه من قيام �ل�سيخ حممد بن �سلمان بحملة مفاجئة على �لدمام فيثري غ�سب 
كل من �لدولة �لعثمانية و�حلكومة �لإير�نية على �ل�سو�ء. ولذلك �أمر �أحد �لطر�د�ت �لربيطانية يف 
�إلى �ساحل �لبحرين ملر�قبة حتركات �سيخها. ويف �لوقت نف�سه فاإن �مل�سادر  عام 1860 بالتوجه 
�لربيطانية مل ت�سجل �أية حتركات عدو�نية من جانب �لدولة �لعثمانية �سد �جلزر، �أو نو�ياها يف 

��ستخد�م �لقوة بهدف �حتاللها.

ويف �حلقيقة فاإن �لتدخالت �لربيطانية �مل�ستمرة يف �ل�سوؤون �ملحلية لإمار�ت �خلليج وخا�سة 
�ملجاورتني  �لإ�سالميتني  �لدولتني  غ�سب  ــارة  �إث يف  �لرئي�سي  �ل�سبب  هي  كانت  �لبحرين،  جزر 

للمنطقة.

فبعد توقيع �تفاقية عام 1861 و�لتدخل �لع�سكري �لربيطاين يف �لدمام يف نوفمرب من نف�ش 
�حتجاجًا  بغد�د  و�يل  با�سا  توفيق  �أحمد  بعث  فقد  بريطانيا)34(،  �سد  �لحتجاجات  تو�لت  �لعام 
�أ�سابيع  Kamball بعد  �لعام يف �لعر�ق �لكولونيل كامبل  �إلى �لقن�سل �لربيطاين  �للهجة  �سديد 
قليلة من �لتفاقية حول �سلوك �ملقيم جونز، فذكر �لو�يل �أن �لإجر�ء�ت �لتي �تخذها �ملقيم �سد 
�ملقيم  يقوم  باأي حق  �لو�يل:  وت�ساءل  �لعثمانية)35(.  �لأر��سي  �نتهاكًا �سارخًا حلرمة  تعد  �لدمام 
كبرية  �أهمية  يعط  مل  جونز  �أن  �إل  �ملحلية؟  �لبحرين  �سوؤون  يف  و�لتدخل  �لدمام  ميناء  مبهاجمة 
لحتجاج و�يل بغد�د حيث �أنه �عترب ميناء �لدمام تابعًا لالأمري في�سل بن تركي – كما ذكرنا من 
�أنه ل يحق  – وهو حاكم م�ستقل، وكذلك �لبحرين فهي �إمارة م�ستقلة. وكان من ر�أي جونز  قبل 



45

للدولة �لعثمانية �ملطالبة مبنطقة �سرق �جلزيرة �لعربية، بينما كان و�يل بغد�د ي�سر على �أن �إمارة 
جند تابعة لدولته)36(، حيث �أن �ل�سلطة �لفعلية للدولة �لعثمانية يف ذلك �لوقت مل تتجاوز �لعر�ق 
�ملفتوح  و�لطريق  �لبحري يف �خلليج،  لتقوية وجودهم  �لعثمانيني  و�جهت  �لتي  �ل�سعوبات  ب�سبب 
�أمامهم لإثبات وجودهم يف �سرق �سبه �جلزيرة �لعربية كان هو �لطريق �لربي، وذلك باأن تزحف 
قو�تهم �إلى �لكويت ومنها �إلى �سرق �سبه �جلزيرة �لعربية وبقية �ملو�نئ �لو�قعة على �ل�ساحل. ومن 
�ملعروف �أنهم قامو� بخطوة هامة يف هذ� �ملجال �سنة 1871 هذ� من ناحية، ومن ناحية �أخرى فقد 
كان باإمكان �لأمري )في�سل( حليف �لعثمانيني �أن يزحف على جميع مناطق �لياب�سة �سالكًا �لطريق 
�أخرى،  �حتجاجات  تقدم  �لدولة مل  فاإن  ولذلك  �لإمــار�ت،  تلك  �أتباعه يف  �أي�سًا مب�ساندة  �لربي 
و�كتفت باملذكرة �لتي قدمها �أحمد توفيق با�سا �إلى كامبل، ولعل �سكوت �لباب �لعايل �إز�ء ت�سرفات 
�لربيطانيني يرجع �إلى ما �سبق �أن ذكرناه، وهو �أن بريطانيا كانت ظهرية للدولة �لعثمانية يف حرب 

�لقرم، كما �أنها وقفت �إلى جانبها يف �للجنة �لتي كلفت بر�سم �حلدود بينها وبني �إير�ن.

ويف 24 من فرب�ير1865 قام �لكولونيل بيلي بزيارة ر�سمية �إلى �لريا�ش ملقابلة �لأمري في�سل، 
فكان ذلك �أول م�سوؤول بريطاين على م�ستوى عال يزور عا�سمة �سبه �جلزيرة �لعربية، وقد كانت 
لهذه �لزيارة �آثار �إيجابية يف �لعالقات �ل�سعودية �لربيطانية، فهي مبثابة �عرت�ف ر�سمي من جانب 

بريطانيا بالدولة �ل�سعودية �لثانية.

وبعد وفاة في�سل ب�سهرين تقريبًا �أر�سل �بنه عبد�هلل - �لذي خلف �أباه يف �حلكم – مبعوثًا 
حت�سن  ذلك  عن  ونتج  هناك  �لربيطاين  باملقيم  فاجتمع   ،1866 �أبريل  يف  بو�سهر،  �إلــى  خا�سًا 
لدى  يتو�سط  �أن  �ملقيم  �لأمري على  �لربيطانيني. وقد عر�ش  و�مل�سوؤولني  �أمري جند  �لعالقات بني 
�إير�ن و�سيوخ �لعرب لت�سفية �لعالقات بينهم، كما �أبدى ��ستعد�ده بال�سماح للرعايا �لربيطانيني 
�لأمري  تعهد  بغيتهم عندما  �لربيطانيون على  �أر��سيه و�سمان حمايتهم. وقد ح�سل  بالإقامة يف 

عبد�هلل باحرت�م �لأر��سي �لعثمانية و�لمتناع عن مهاجمة �لقبائل �لعربية)37(.

وعلى �لرغم من ذلك فاإن �لربيطانيني كانو� يحّملون �لريا�ش كل �ملخالفات �لبحرية �لتي 
�أو�خر  يف  م�سقط  �إمــام  �لبوعلي  قبيلة  غارة  مثل  �لأح�ساء  �ساحل  على  �لقاطنة  �لقبائل  من  تقع 
�لبحري يف مياه  �لعثماين  �لوجود  �إلى تقلي�ش  �لهند قد �سعت  و�إذ� كانت حكومة  عــام1866)38(. 
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رغم  �خلليج  مياه  يف  �إيــر�ين  بحري  �أ�سطول  تكوين  �أمــام  �لرئي�سية  �لعقبة  كانت  فاإنها  �خلليج، 
�ملحاولت �حلثيثة �لتي قامت بها �حلكومة �لإير�نية.

يف  تتحكم  كانت  �لتي  �لأجنبية  �لقوى  �سد  �لوطنية  �لجتاهات  �لوقت  ذلك  يف  برزت  لقد 
�مل�ستنري)39(  �لوزير  �إلــى  ذلك  يف  �لف�سل  ويرجع  و�جلنوب،  �ل�سمال  يف  وخا�سة  �لبالد  م�سائر 
�أمري كبري �لذي بذل –رغم ق�سر �لفرتة �لتي تولى فيها �لأمور – غاية جهده يف �لتمكني لنفوذ 
بدًل من رجال  تلك �جلهة  �إلى  �لنظامية  �لقو�ت  و�إر�سال  �ساحل �خلليج،  �ملركزية على  �حلكومة 
�لقبائل �مل�سلحني، ولكي يحقق هدفه بادر �إلى عزل كل �خلانات و�ل�سيوخ �لذين كانت لهم تبعية 
��سمية للحكومة �لإير�نية و�إن كانو� �سبه م�ستقلني، وعني بدلهم حكامًا �إير�نيني معروفني بوطنيتهم 

وكر�هيتهم �ل�سديدة لل�سيطرة �لأجنبية)40(.

ومن �لأ�سباب �لقوية �لتي دعت �حلكومة �لإير�نية �إلى �إن�ساء �أ�سطول بحري يف �خلليج، ظهور 
�أهمية تلك �ملنطقة من جديد يف �لن�سف �لثاين من �لقرن �لتا�سع ع�سر، �إذ كانت �لدول �لأوروبية 
تت�سابق يف �حل�سول على مو�طئ قدم لها يف مياه �خلليج و�إير�ن، حيث ��ستخدمت �ل�سفن �لتجارية 
�لعمالقة وو�سائل �لت�سالت �ل�سلكية يف �خلم�سينات من �لقرن �لتا�سع ع�سر لربط �ل�سرق باأوروبا 
عرب مياه �خلليج من �ساحل مكر�ن �إلى فم �سط �لعرب، ذلك �أن �لربيطانيني وجدو� �أنهم يف حاجة 
ما�سة لالت�سال �لربقي �ل�سريع بني لندن وم�ستعمر�تهم يف كل من كلكتا وبومباي يف �لهند، حيث 
�لربيطانية  وقد وجدت �حلكومة  �لهندية،  �مل�ستعمر�ت  تلك  منها  تعاين  كانت  �لتي  �مل�ساكل  تكرث 

�أن مد خط �لتلغر�ف �سرورة ملحة لنمو �لتجارة �لربيطانية ول غنى عنه مهما بلغت تكاليفه)41(.

و�إز�ء هذ� �لهتمام �لبالغ من جانب �لربيطانيني، كان على حكومة �ل�ساه �أن تعيد ح�ساباتها 
مع هذه �ملنطقة �لنائية عن �لعا�سمة �حلديثة طهر�ن. وقد �سادفت هذه �لفرتة �أن �لربيطانيني 
وقعو� على عدد من �ملعاهد�ت و�لتفاقيات بينهم وبني �سيوخ �ملنطقة، مما �أثار �لرعب يف دو�ئر 
�حلكومة �لإير�نية، �إذ من �ملمكن �أن تعقد بريطانيا معاهد�ت مع �سيوخ �ل�ساحل �ل�سرقي وتعرتف 
با�ستقاللهم عن �حلكومة �ملركزية، وينتج عن ذلك وقوع �خلليج ب�ساحليه حتت �ل�سيطرة �لربيطانية 

�لكاملة.

وقد �سدق ظن �لإير�نيني يف بع�ش �ملناطق من �ساحل �إير�ن مثل �ساحل مكر�ن، �إذ د�ر نقا�ش 
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طويل بني �حلكومة �لإير�نية من جهة وحاكم كالت و�حلكومة �لربيطانية من جهة �أخرى، وقد بد�أ 
ل�سلطان  تابعًا  �لذي كان  �لإير�نيون ��سرتجاع نفوذهم على ميناء جو�در  �أر�د  �لنز�ع عندما  هذ� 
عمان يف ذلك �لوقت ثم �أ�سبح حتت �لإد�رة �لإير�نية يف عهد فتحعلي �ساه )1797- 1834(، ولكن 
�حلكومة �لإير�نية مل تنجح يف تثبيت �سلطتها �ملبا�سرة على منطقة كالت، فاأ�سبح خاناتها يحكمون 

�ملنطقة م�ستقلني دون تدخل من حكومة �ل�ساه.

با�ستخد�م  �ملنطقة  ��سرتجاع  �ساه )1834- 1848( حولت حكومته  �أو�خر عهد حممد  ويف 
�إر�سال حمالت  �لقوة �لع�سكرية، وملا تولى نا�سر �لدين )1848- 1896( و��سل �سيا�سة و�لده يف 
متكررة �إلى �ساحل مكر�ن، ثم �تخذت �حلكومة �لإير�نية �أ�سلوبًا جديدً� يف فر�ش �سيطرتها على 
�ملناطق �لتابعة لها يف �جلنوب، وهي �إن�ساء �إد�ر�ت لتح�سيل �جلمارك يف مناطق �خلليج)42( وكانت 
هذه �خلطوة �لأولى يف �عرت�ف �حلكومات �ملحلية باحلكومة �ملركزية ومن �سمنها ميناء جو�در 
فاأ�س�ست �إد�رة جمركية لها يف هذ� �مليناء. وقابل �لربيطانيون هذه �خلطوة برف�ش قاطع ظنًا منهم 
باأن �سيطرة حكومة �ل�ساه على هذه �ملنطقة �ست�سكل خطرً� عظيمًا على م�ستعمر�تهم يف �لهند. وقد 
�إلى �ساحل مكر�ن، للتاأكد من  �أوفده مالكومل عام 1809  ذكر هذه �حلقيقة �ل�ساب جر�نت �لذي 
�إذ� كان يف ��ستطاعة جي�ش �أوروبي غزو �لهند من جهة �ل�ساحل �جلنوبي لإير�ن)43( فقرر �أنه لي�ش 
من �مل�ستحيل غزو �لهند عن طريق مكر�ن، و�أن �لفكرة �ل�سائعة باأنه ل ميكن غزو �لهند من هذه 
�لناحية لندرة �ملياه فيها فكرة خاطئة)44( وبذلك جنح �لربيطانيون يف �لق�ساء على طموح �حلكومة 

�لإير�نية فعينو� جلنة لر�سم �حلدود بني �إير�ن وخان كالت.

وقد ��سرتك يف هذه �للجنة مندوبون عن �إير�ن وبريطانيا وخان كالت، فو�سعت هذه �للجنة 
يف �سنة 1871 ميناء جو�در حدً� فا�ساًل بني بلوج�ستان �لفار�سية وبلوج�ستان �لربيطانية)45(، وو�فق 

�ل�ساه بعد �سغط م�ستمر وقع عليه من �مل�سوؤولني �لربيطانيني)46(.

�أما يف �ل�ساحل �ل�سرقي للخليج �لعربي فلم يتخذ �لربيطانيون مثل هذ� �لإجر�ء، ومل يحاولو� 
با�ستقالل  يعرتفو�  �لربيطانيني مل  �أن  دلياًل على  وكان هذ�  �تفاقيات منف�سلة مع �حلكام،  عقد 
هوؤلء �حلكام عن �حلكومة �ملركزية، رغم �أنهم قامو� يف كثري من �لأحيان بتحري�ش �لقبائل �لعربية 
�لقاطنة يف �جلنوب �سد حكومة �ل�ساه، كما كانت)47( هذه �لقبائل تلقى تاأييدً� من �لربيطانيني، مبا 
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فيها �لقبائل �لإير�نية �لعريقة كالبختيارية و�لق�سقائية �لتي كانت حتظى بهذ� �لتاأييد. 

وكانت �سيا�سة �لربيطانيني هذه نابعة من م�ساحلهم �ل�ستعمارية �لتي كانت تف�سل د�ئمًا 
وجود �خلالفات بني حكومة طهر�ن وبني تلك �لقبائل �لقاطنة يف �جلنوب حتى ميكنها �لتدخل يف 
�سوؤون �ملنطقة يف �لوقت �ملنا�سب. ولذلك فاإن �حلكومة �لإير�نية �أدركت خطورة �لوجود �لربيطاين 

على �ل�ساحل �ل�سرقي من �خلليج وعملت جاهدة على �أن تعيد �سيطرتها �لكاملة هناك.

ومنذ �لن�سف �لثاين من �لقرن �لتا�سع ع�سر �زد�دت �خلالفات بني �لطرفني حول �خلليج، 
وبخا�سة عندما �أر�دت بريطانيا مد �أ�سالك �لربق يف �أو�خر �خلم�سينات و�أو�ئل �ل�ستينات من ذلك 
�لقرن، لكن �مل�سكلة �حلقيقية �لتي كانت تعاين منها �إير�ن هي �فتقارها �إلى �لقوة �لبحرية �لتي هي 
�لدعامة �لأ�سا�سية لفر�ش هيبتها وهيمنتها على �خلليج. ففكرت يف �سر�ء عدد من �ل�سفن �حلربية 
منذ تولية نا�سر �لدين �ساه �حلكم وفاو�ست عددً� من �لدول، ومنها بريطانيا، ل�سر�ء بع�ش �ل�سفن 
�ملجهزة باملد�فع، ولكنها كانت جتابه بالرف�ش �لتام من تلك �لدول حر�سًا على م�سالح حلفائها 

يف منطقة �خلليج.

البحرية الإيرانية:

كانت �حلكومة �لإير�نية قد �سعت يف �أو�خر عهد حممد �ساه �إلى تاأ�سي�ش قوة بحرية تر�بط 
يف مياه �خلليج تعتمد عليها يف تاأمني �ل�سو�حل و�ملو�نئ، �إل �أن �لربيطانيني �أبدو� معار�سة �سديدة 
تولى  وعندما  �خلليج.  �إمــار�ت  على  �لعتد�ء  نية  يبيتون  كانو�  �لإير�نيني  و�أن  خا�سة  للم�سروع 
نا�سر �لدين �ساه �لعر�ش قام مريز� تقى خان مرة �أخرى باإحياء هذ� �مل�سروع فطلب من �حلكومة 
�لربيطانية �حل�سول على عدة �سفن حربية وقد عر�ش هذ� �لطلب على باملر�ستون، وزير �خلارجية 
�لتي  �ملز�يا  �لوزير  و�أو�سح  �ملفو�ش يف طهر�ن،  �لربيطاين  �لوزير  �آنذ�ك، عن طريق  �لربيطانية 
حتققها �إير�ن و�لإمار�ت و�لدول �لو�قعة على �ساحل �خلليج، ورغم ذلك رف�ش باملر�ستون �ل�ستجابة 

�إلى طلب �إير�ن رف�سًا باتًا)48(.

�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  مثل  طلبها  على  منها  لتح�سل  �أخــرى  دول  �إلى  �إيــر�ن  �جتهت 
يف  خطري  ب�سكل  �زد�د  قد  �لربيطاين  �لنفوذ  باأن  �إيــر�ن  �إح�سا�ش  �إلى  بالإ�سافة  وهذ�  وفرن�سا، 
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�ملنطقة، ول ميكن �أن يتقل�ش �إل بوجود دولة بحرية �أخرى يف مياه �خلليج خللق تو�زن بني �لدولتني، 
�لإير�ين يف  بالأعمال  �لقائم  �إلى  �أمري كبري بخطاب  �لإير�ين  �لوزر�ء  رئي�ش  بعث  �أجل هذ�  ومن 
�إ�ستانبول مريز� حممد خان يطلب منه �لت�سال بال�سفري �لأمريكي هناك، و�أن يعر�ش عليه عقد 
�إير�ن و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، و�أن يبدى ��ستعد�د حكومة �ل�ساه لتقدمي  �تفاقية �سد�قة بني 
بني  �لتجارة  حركة  وتن�سيط  �لإير�نية،  �لإقليمية  �ملياه  يف  �لأمريكية  �ل�سفن  �أمام  �لت�سهيالت  كل 
�لدولتني. وقد رحب �ل�سفري �لأمريكي بهذه �لقرت�حات)49( فعقدت �تفاقية �سد�قة بني �لبلدين 28 
يونيو1850م �إل �أن �لتوقيع عليها قد تاأخر بع�ش �لوقت من جانب رئي�ش �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�إلى 19 �أكتوبر1851م، وقد ت�سمنت هذه �ملعاهدة ثمانية بنود منها ما يخت�ش بالعالقات �لتجارية 
و�ملالحة يف مياه �خلليج، ومنها ما يخت�ش بحق �لوليات �ملتحدة يف تعيني عدد من �لقنا�سل يف 
�إلى �إيجاد  ميناء بو�سهر وغريه من �ملو�نئ و�ملدن �لإير�نية �ملهمة)50(، ويبدو �أن �أمري كبري هدف 
عالقات بني بالده وبني �أمريكا من �ساأنها �أن جتعل للوليات �ملتحدة مو�سعًا يف مياه �خلليج. ومل 
�لوليات �ملتحدة �لتفاقية من  �أن ترف�ش  �ل�سفن خمافة  �لإير�نيون على مطلبهم يف �سر�ء  ي�سر 
�أ�سا�سها، و�لو��سح �أن �لمتياز�ت �لتي �أعطيت للوليات �ملتحدة يف مياه �خلليج وهي حق �ملالحة 
يف �ملياه �لإقليمية للدولة وتاأ�سي�ش قن�سلية �أمريكية يف بو�سهر عو�سًا عن مناطق �إ�سرت�تيجية بعيدة 
مثل طهر�ن وتربيز، مل تظفر به دولة من قبل، وقد علق عليها �ل�سفري �لأمريكي يف خطابه �إلى وزير 

خارجية دولته باأنها مغرية جدً�، خا�سة فيما يتعلق بحق �ملالحة وتاأ�سي�ش �لقن�سليات)51(.

و�ملعتقد �أن �لإير�نيني جعلو� من هذ� �لتفاق و�سيلة لل�سغط على �حلكومة �لربيطانية ملوقفها 
�لدول  �جتذ�ب  �لإير�نيون جنحو� يف  كان  ولو  �إلى حكومة طهر�ن،  �ل�سفن �حلربية  بيع  �لر�ف�ش 
�لكربى �إلى مياه �خلليج لأمكنهم �حل�سول على مكا�سب �أكرب، نتيجة تناف�ش هذه �لدول يف �ملنطقة 
ولكن هذه �لآمال مل تتحقق، �إذ مل مي�ش �سوى �سهر و�حد على توقيع �لتفاقية حتى عزل �أمري كبري 
من من�سبه، وتوقفت �ملباحثات �لأمريكية �لإير�نية، وقد كتب �ل�سفري �لأمريكي يف �إ�ستانبول كارون 
��سبن�ش �إلى وزير خارجيته: �أن �لربيطانيني �سوف ميار�سون نفوذهم لدى طهر�ن و�أنهم �سيعطلون 

�لعمل بالتفاقية �لإير�نية �لأمريكية)52(.

�عتماد  نوري  �أقاخان  مبريز�  �ملعرف  خان  �هلل  ن�سر  مريز�  �لأعظم  �ل�سدر  من�سب  تولى 
�لدولة، وكان �لربيطانيون ياأملون �أن يعيد �ملياه �إلى جماريها يف �لعالقات �لربيطانية �لإير�نية)53(، 
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لكن �لظروف و�حلو�دث �لتي كانت جتري يف �ملنطقة حالت دون ذلك بل تولدت عنها �آثار �سيئة 
يف منطقة �خلليج باأكملها، فانقطعت �لعالقات �لدبلوما�سية بني �لبلدين عام 1856م ب�سبب �ندلع 
�حلرب بينهما، و�سعر نا�سر �لدين بحاجته �مللحة �إلى تاأ�سي�ش قوة بحرية يف مياه �خلليج، وللمرة 
ويف  �ل�سابقة.  �ملباحثات  توقفت  �أن  بعد  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �سوى  �أمامه  يجد  مل  �لثانية 
بال�سفري �لأمريكي  �أن يت�سل  �أحمد خان  �إ�ستانبول مريز�  �ل�ساه �سفريه يف  �أمر  نوفمرب عام1854 
هناك ويبذل كل ما يف و�سعه لعقد �تفاقية �سد�قة بني �إير�ن و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، لتح�سل 
�إير�ن مبقت�ساها على عدد من �ل�سفن �حلربية، وم�ساعدة حكومة و��سنطن للبالد يف �إن�ساء �أ�سطول 
بحري. وقد و�سع ال�ساه بنف�سه بنود التفاقية التي ت�سمنت ثمانية نقاط، وقد جاء يف املادة ال�سابعة 
منها ما ن�سه: »حيث �أن �إير�ن ل متلك �لقوة �لبحرية يف مياه �خلليج، فاإن على �لأ�سطول �لأمريكي 
�إن يحمي �ل�سفن �لتجارية �لإير�نية«. كما جاء يف �ملادة �لثامنة ما ن�سه: »تتعهد �لوليات �ملتحدة 
هذه  �أحدثت  �حلال  وبطبيعة  و�لعثمانيني«)54(.  �لربيطانيني  من  �لإير�نية  و�جلزر  �ملو�نئ  بحماية 
بند  ��سرتد�د  �إلى  �لإير�نيني  تطلع  ب�سبب  �لعمانية  �لإير�نية  �لعالقات  يف  �سديدً�  توترً�  �لتفاقية 

عبا�ش من عمان.

ولعلنا نالحظ �أن �لتفاقية �أعطت للوليات �ملتحدة �خت�سا�سات �أو�سع يف مياه �خلليج خدمة 
�لأمريكية  �خلارجية  �ل�سيا�سة  مبادئ  مع  تتعار�ش  �لوقت  نف�ش  يف  ولكنها  �لإير�نية،  للم�سالح 
التي تبنتها يف تلك الفرتة والتي كانت ترف�ض التورط يف منازعات العامل القدمي. وبذلك رف�ست 
حكومة و��سنطن يف بادئ �لأمر �لتوقيع على تلك �لتفاقية، خا�سة و�أنها مل حتظ بر�سا �مل�سوؤولني 
و�سدة  �إجناحها،  على  وتلهفها  �إيــر�ن،  �إحلاح  رغم  عليها  �لت�سديق  يف  ماطلو�  �لذين  �لأمريكيني 
�إلى  �لإير�نية مرتجمها د�ود خان  �لت�سديق عليها. وقد بعثت �حلكومة  �سعيها يف �حل�سول على 
�لوليات �ملتحدة ليبحث �ملو�سوع، فلم ينجح يف م�سعاه �إذ �أن وزير �خلارجية �لأمريكي جاك�سون 
�أبلغ �سفري بالده يف �إ�ستانبول �أن �لتوقيع على �لتفاقية مل يتم. ثم �إن �ل�ساه بعد ذلك كلف �سفريه 
يف رو�سيا �أن يبذل �مل�ساعي مع �ل�سفري �لأمريكي لكن �مل�ساعي مع �ل�سفري �لأمريكي يف بطر�سبورج 
�أن لأمريكا عالقات وثيقة مع �لربيطانيني  �أفاد بعد �ت�ساله بال�سفري �ملذكور  كانت م�ستمرة، ثم 
�لأمر �لذي يحول دون �إمتام �لتفاقية، وقد �أرجع �ل�سفري �لأمريكي هذ� �لتاأخري �إلى تدخل كل من 

بريطانيا ورو�سيا)55(.  
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ولقد وجد �لأمريكيون �أن �لتفاقية جمحفة بالن�سبة لهم، �إذ �أن �ملكا�سب �لتي �سمنتها لإير�ن 
كانت تفوق �مل�سالح �لأمريكية، بالإ�سافة �إلى �أن �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �سوف تتعر�ش لنقمة 

�أ�سدقائها �لربيطانيني �إذ� ما وقعت هذه �لتفاقية.

ن�ست  �لتي  و�لثامنة  �ل�سابعة  �ملــادتــان  �لدولتني  بني  جــدل  مو�سع  كانت  �لتي  �ملــو�د  ومــن 
عن  بالدفاع  �لتفاقية،  على  �لتوقيع  من  عامني  وملدة  �ملتحدة  �لوليات  تتعهد  �أن  على  �إحد�هما 
�ل�ساحل �لإير�ين وردع �إمام م�سقط »�سعيد بن �سلطان« )1806- 1856( من �لتعر�ش لالأر��سي 
�لإير�نية، و�أن ت�ساعد حكومة و��سنطن �إير�ن يف �حتالل بع�ش �جلزر �لو�قعة يف مياه �خلليج مبا 
فيها �لبحرين، و�أن تتعهد �ل�سفن �لأمريكية بحماية �ل�سفن �لإير�نية. كما طلب �لإير�نيون �أن ترفع 
�سفنهم �لعلم �لأمريكي حتى ل تتعر�ش للهجوم من قبل �ل�سفن �ملعادية لها، ويف مقابل ذلك تعفى 

�ل�سفن �لتجارية �لأمريكية من �ل�سر�ئب �جلمركية ملدة �سنتني)56(. 

�لت�سهيالت  كل  تعطي  باأن  حكومتهم  �لأوروبــي  للنفوذ  �ملعادين  �لإير�نيني  بع�ش  طالب  وقد 
�سغط  وهكذ�  الإي��ران��ي��ة)57(.  ال�سروط  على  وا�سنطن  موافقة  ع��دم  حالة  يف  الأمريكية  لل�سفن 
�مل�سوؤولون �لإير�نيون على حكومتهم لإيجاد �سد�قة وطيدة مع �لوليات �ملتحدة، ويف 12 دي�سمرب 
و�لثامن  �ل�سابع  �لبندين  عن  �لإير�نيون  تخلى  �أن  بعد  �ل�سابقة  �لتفاقية  على  �لتوقيع  مت  1856م 
�ملتعلقني بامل�ساعد�ت �لأمريكية لإير�ن يف مياه �خلليج)58(، وبذلك �أخفقت �حلكومة �لإير�نية يف 
حتقيق �أهد�فها �ل�سيا�سية �لتي كانت ت�سعى من ور�ئها �إلى �إقامة �لعالقات �لدبلوما�سية و�ل�سد�قة 
�لتي ��ستمرت �ملناق�سة حولها طيلة عامني تقريبًا، ومل ينجح �لإير�نيون يف �إقناع حكومة و��سنطن 
باإمد�دهم بال�سفن �حلربية، و�ل�سبب �لرئي�سي يف تخلي �لإير�نيني عن هذين �لبندين هو �لرف�ش 
�لأمريكي �مل�ستمر مر�عاة مل�ساحلهم خ�سو�سًا بعد �أن قامت �حلرب بني بريطانيا و�إير�ن ر�سميًا 

يف عام 1856م.

تتابع �ملحاولت �لإير�نية وخا�سة �ملباحثات �لتي جرت بني  لقد كانت �حلكومة �لربيطانية 
�إير�ن و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية. وقد �سرح وزير خارجية بريطانيا باأن حكومته �سوف حتول دون 
�إمتام �لتفاقية �لإير�نية �لأمريكية، ذلك �أن �لأمريكيني �سوف يح�سلون على �إحدى �جلزر �لو�قعة 
يف مياه �خلليج مبقت�سى عقد �إيجار مبثابة هدية من �إير�ن ومن ثم فاإن �لأمريكيني يت�سرفون فيها 
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باأكملها.  �خلليج  �لربيطانية يف منطقة  �مل�سالح  على  ي�سكلون خطورة  فهم  وبذلك  ي�ساءون،  كما 
وجه  فقد  وطهر�ن.  و��سنطن  بني  �جلارية  للمحادثات  بالن�سبة  عنيفًا  �لربيطاين  �لفعل  رد  وكان 
باملر�ستون تهديدً� �سريحًا للوليات �ملتحدة جاء فيه �أنه »�إذ� و�فقت حكومة �لوليات �ملتحدة على 
اأن تورط بريطانيا يف احلرب معها«، وبرر موقفه هذا  اإيران فاإنها ل�سك تريد  هذه املعاهدة مع 
بالن�سبة  �لإ�سرت�تيجية  �ملناطق  من  �لعربي  �خلليج  منطقة  باأن  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �سد 
م�سالح  لربيطانيا  �أن  �إذ  فيها،  مب�ساركتها  لأحد  �ل�سماح  �أو  عنها  �لتنازل  وم�ستحيل  لربيطانيا، 
�لرئي�سية  �ملحطة  �أنها  �إلى  بالإ�سافة  هذ�  طويلة،  فرتة  منذ  �ملنطقة  هذه  يف  و�قت�سادية  جتارية 
للو�سول �إلى �لهند. �أما بالن�سبة للوليات �ملتحدة �لأمريكية فلم تكن لها �أهمية، و�أ�ساف باملر�ستون: 
على �مل�سوؤولني �لأمريكيني �أن يخلقو� م�ساكل �أخرى جلر بريطانيا �إلى �حلرب معهم، وعليهم �أن 

يبحثو� عن و�سائل �أخرى كي يجدو� مربرً� �أكرث و�سوحًا لقيام �لنز�ع«)59(.

�لدول  �سوى  �أمامهم  يكن  ومل  �أمريكا،  موقف  من  �أمــل  بخيبة  �سعرو�  فقد  �لإير�نيون  �أمــا 
خان  وفرخ  خان  مالكوم  فبعثو�  و�لنم�سا،  وبريطانيا  فرن�سا  مثل  بغيتهم  على  للح�سول  �لأوروبية 
�إلى كل من بريطانيا وفرن�سا بهدف �إعادة �لعالقة �لطبيعية بني �إير�ن وبريطانيا، وبذل �مل�ساعي 
لدى �مل�سوؤولني يف �أوروبا لإمد�د �إير�ن بال�سفن �حلربية. ويف 19 نوفمرب 1856م بعث �قانوري خان 
�ل�سدر �لأعظم خطابًا �إلى فرخ خان يحثه على �سرعة �حل�سول على مو�فقة �إحدى �لدول لإمد�د 
�إير�ن بحاجتها �ل�سرورية من �ل�سفن �حلربية، وهكذ� مل تقت�سر �مل�ساعي على �لوليات �ملتحدة 
�لقوية للم�سالح  �أخرى، وبالذ�ت فرن�سا باعتبارها �ملناف�سة  �أوروبية  �إلى دول  وحدها، بل �متدت 
�لربيطانية يف �ل�سرق)60(. كما �أن �حلكومة �لفرن�سية كانت تطمع يف �حل�سول على موطئ قدم لها 
يف منطقة �خلليج منذ �لن�سف �لأول من �لقرن �لتا�سع ع�سر، ولعل �لوقت كان منا�سبًا للفرن�سيني 
لتحقيق �أطماعهم، وكان �ل�سفري �لذي و�سل �إلى طهر�ن يف ذلك �لوقت يحمل تعليمات من حكومته 
باإن�ساء مركز جتاري لها يف �إحدى �جلزر �لو�قعة يف مياه �خلليج، ويف 2 يونيو 1855م و�سل �ملبعوث 
و�إير�ن  فرن�سا  بني  �سد�قة  معاهدة  وعقد  �إلى طهر�ن)61(،   Prosper Bouree بوريه  �لفرن�سي 
على  �لدولتني  مندوبو  و�فق  �ملعاهدة  هذه  ومبوجب  يونيو1855م،   12 يف  �أيام  بع�سرة  و�سوله  بعد 
�إقامة �لتمثيل �لدبلوما�سي بينهما، كما و�فقت حكومة نا�سر �لدين على فتح عدد من �لقن�سليات 
�لفرن�سية يف بع�ش �ملو�نئ و�ملدن �لإير�نية مثل تربيز وبو�سهر. وقد �عترب �لفرن�سيون قن�سلياتهم 
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يف �ملدن �لإير�نية �لتجارية وخا�سة بو�سهر مك�سبًا كبريً� لهم، حيث �أ�سبح يف �إمكانهم �لنطالق من 
منطقة �خلليج جتاه �مل�ستعمر�ت �لإجنليزية يف �لهند.

�إير�ن على �سفن حربية فقد رحب �ملبعوث �لفرن�سي بهذه �لفكرة،  �أما فيما يتعلق بح�سول 
�ل�سفن  �لإير�نية من عدو�ن  و�ل�سو�حل  �ملو�ين  له  تتعر�ش  ما  فيها  بني  �إلى حكومته  ر�سالة  وكتب 
ال�سفن  تتولى  اأن  بوريه  م�سيو  واقرتح  اأخ��رى،  جهة  من  الربيطانية  وال�سغوط  جهة،  من  العربية 
�لفرن�سية حماية �أمن �خلليج، بحيث تكون �ل�سفن حتت �إمرة �لقن�سل �لفرن�سي يف بو�سهر، ول �سك 
و�أنهم كانو� يجاهدون  �أن تنفيذ مثل هذ� �مل�سروع �سيدخل �لرعب يف قلوب �لربيطانيني، ل�سيما 
�سدى  له  يكن  مل  �مل�سروع  هذ�  �أن  �إل  �لإير�نية،  �لفرن�سية  �لعالقات  لتحطيم  و�سعهم  يف  ما  بكل 
�لوقت  لأن  طهر�ن  يف  �سفريها  مقرتحات  جتاهلت  �لفرن�سية  �حلكومة  �أن  كما  باري�ش.  يف  و��سع 
رو�سيا يف حرب  �لعثمانية �سد  و�لدولة  بريطانيا  فرن�سا متحالفة مع  كانت  منا�سبًا، فقد  يكن  مل 
تنفيذ مطالبهم لن�سغالهم  يلحو� كثريً� على  �لإير�نيني مل  �أن  �إلى  بالإ�سافة  �لقرم 1856م، هذ� 
�أي�سًا باحلرب)62(، ولكنهم جددو� مطالبهم مرة ثانية يف عام 1864 بعد �أن وجدو� �أن �لفرن�سيني 
مل ينفذو� بنود �لتفاقية �ملوقعة عام 1855، وخا�سة فيما يتعلق بال�سوؤون �لتجارية وفتح قن�سلية 
بو�سهر. وكان �لإير�نيون ياأملون �أن تن�سئ فرن�سا قن�سلية جتارية لها يف ذلك �مليناء، حتى تناف�ش 
للفرن�سيني  يوجد  باأنه ل  برر موقف حكومته  �لفرن�سي  �ل�سفري  �أن  �إل  �لربيطانية هناك،  �ملقيمية 
م�سالح جتارية كبرية يف منطقة �خلليج ت�ستحق تعيني قن�سل فرن�سي يف بو�سهر، بينما �أكد للوزير 

�لإير�ين �أن �لعالقات �لتجارية بني �لدولتني يف منو م�ستمر.

ويف �لوقت نف�سه بعث �ل�سفري �لفرن�سي �لكونت دي رو�س�سو�ر خطابًا �إلى وزير خارجيته �سرح 
فيه �أهمية منطقة �خلليج، ومدى نفوذ �لربيطانيني هناك، و�قرتح �أن يكون لفرن�سا مندوب يف هذه 
�ملنطقة �سو�ء يف بو�سهر �أو م�سقط �أو �لب�سرة، لكنه ف�سل ميناء بو�سهر للعالقة �ملتينة �لتي تربط 
�حلكومة �لفرن�سية باحلكومة �لإير�نية)63(. ويف 28 �أكتوبر 1864م بعث وزير خارجية فرن�سا ردً� 
على مقرتحات �لكونت دي ر�س�سو�ر �أعرب فيه عن �أهمية منطقة �خلليج، و�سرورة �أن يكون لفرن�سا 
الوزير  وا�سرتط  واخلليج،  اإي��ران  يف  الفرن�سية  التجارة  وحماية  التحركات  ملراقبة  فيها  مندوب 
وكانت  �ملحلية)64(،  �ل�سخ�سيات  �ملندوب فرن�سي �جلن�سية ل من  يكون هذ�  �أن  �لفرن�سي �سرورة 
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�حلكومة �لفرن�سية قد و�سعت م�سروعًا )1863م – 1864م( باأن تكون لفرن�سا م�ستعمر�ت �سغرية 
يف مياه �خلليج، عن طريق ��ستئجار �إحدى �جلزر �لإير�نية ملدة 99 �سنة مقابل �أن يتولى �لأ�سطول 

�لفرن�سي حماية �جلزر و�ملو�نئ �لإير�نية)65(.

وقد �أزعج هذ� �لنباأ �مل�سوؤولني �لربيطانيني، فالفرن�سيون �إذ� تولو� �لدفاع عن �جلزر و�ملو�ين 
�لإير�نية، فاإن ذلك �سي�سكل خطورة كبرية على �مل�سالح �لربيطانية، ولكن �مل�سروع �لفرن�سي مل 
يخرج �إلى حيز �لتنفيذ لقتناع �لفرن�سيني �أنف�سهم باأن �لربيطانيني ل ي�سمحون لأية قوة �أخرى �أن 

ت�ساركهم يف مياه �خلليج.

مل يكن �لهتمام باإن�ساء �لأ�سطول مق�سورً� على �سخ�ش نا�سر �لدين، و�إمنا �ساركه يف هذ� 
�لهتمام بع�ش �لأمر�ء �لقاجاريني �لذين تولو� �إد�رة �إقليم فار�ش وبع�ش �مل�سوؤولني يف هذ� �لإقليم. 
وقد كتب فريدون مريز� قائم مقام خطابًا �إلى �ل�سدر �لأعظم وجه فيه لومًا �سديدً� �إلى �حلكومة 
لتجاهلها ند�ء�ته �ملتكررة ب�سرورة �سر�ء �سفن حربية مزودة باملد�فع حلماية �ملو�نئ �ملطلة على 
�خلليج، وذكر »�أن جميع �لدول �ملطلة على �لبحار متلك قوة بحرية كافية حلماية �سو�طئها، حتى �أن 
بع�ش �لدول و�لإمار�ت �خلليجية �أ�سبحت متلك قوة متكنها من �لدفاع عن نف�سها، عد� دولة �إير�ن 
فهي ل متلك حتى )بغلة( �أو قاربًا و�حدً� رغم �أن �خلليج ي�سمى بحر �لعجم«. و�أ�ساف »عر�ست 
يف �لعام �ملا�سي �سفينتان �أو ثالث �سفن جيدة للبيع، وطلبت منكم �سر�ءها �إل �أننا مل ن�ستلم �أي 
رد منكم، كما بعثت يف هذ� �لعام خطابًا �آخر ذكرت فيه �أن �سفينة جيدة عليها 24مدفعا معرو�سة 

للبيع، لكننا مل نتلق ردً� على طلبنا �أي�سًا...«.

ثم �أكد حاكم فار�ش للحكومة �ملركزية �أنها ل ميكن �أن حتافظ على م�ساحلها يف �خلليج �إل 
�إذ� ملكت قوة بحرية، وذكر �أنه لتحقيق طموح �إير�ن يجب �أن تنفق مبالغ طائلة يف هذ� �ل�سبيل)66(، 
ولكن حاكم فار�ش مل يذكر �جلهة �لتي عر�ست �ل�سفن للبيع. و�إذ� �سح ما ورد يف �خلطاب فاإنه 
باإمكان حكومة طهر�ن �إن�ساء �لأ�سطول، ولذلك فاإن كثري� من �لإير�نيني �تهمو� حكومتهم بالتباطوؤ 
يف �أمر �إن�ساء �لأ�سطول، وعللو� ذلك بحر�ش حكومتهم على �إر�ساء �لربيطانيني �لذين حذرو� كل 
�لقوى �ملحلية يف �ملنطقة مبا فيها �إير�ن من �إن�ساء قوة بحرية حتى يظل �خلليج خاليا مما يهدد 

نفوذهم. 
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وتعاظم طموح �إير�ن لإقناع بريطانيا بتزويدها بقوة بحرية يف �ل�ستينات من �لقرن �لتا�سع 
ع�سر، عندما توقفت �أعمال �لبحرية �لهندية يف �لهند و�خلليج يف �أو�خر عام 1862م، وعهد بهذه 
�لأعمال �إلى �لأ�سطول �مللكي �لربيطاين. وقد ترتب على ذلك تدهور �مل�سالح �لتجارية �لربيطانية 
يف �لهند وبقية �مل�ستعمر�ت يف �سرق �أفريقيا ومياه �خلليج، �لتي خلت من �لقوة �لبحرية يف كثري 
من �لأحيان. وكان �ملقيم �لربيطاين ي�سطر يف وقت �حلاجة �إلى طلب �لقوة �لبحرية من �لهند، �أو 

من جهات �أخرى حلماية م�سالح دولته)67(.

باأن جتارة  يعتقد  �أنه  عــام1864م،  �خلليج  منطقة  �ل�سيا�سي يف  للمقيم  تقرير  ورد يف  وقد 
تلك  لوقف  �لكافية  �لإمكانات  �ملقيمية  متتلك  ول  م�ستمرة،  ز�لــت  ل  �خلليج  منطقة  يف  �لرقيق 
�لتجارة. ويف عام 1865م عندما كلفت �حلكومة �ملقيم �ل�سيا�سي باأن يبا�سر وظيفة �حلاكم �لعام 
�لقيام  عن  عاجز  باأنه  �أفاد  �لعربي،  �ل�ساحل  �سيوخ  بني  حتدث  �لتي  �خلالفات  حلل  �ملنطقة  يف 
باأي دور رئي�سي يف هذ� �ملو�سوع، وذلك لقلة �لإمكانات)68(. وقد علمت �حلكومة �لإير�نية حقيقة 
هذه  فانتهزت  �ملنطقة،  يف  بريطانيا  وجود  طيلة  درجة  �أدنى  �إلى  و�سل  �أنه  و�أدركــت  �ملقيم  و�سع 
�لفر�سة خا�سة و�أن �لعالقات �لربيطانية �لإير�نية قد حت�سنت يف ذلك �لوقت)69(، فطلبت �سر�ء 
�سفن حربية يقودها �سباط بريطانيون، ويعمل عليها بحارة من العرب والهنود، واعتقد ال�ساه اأن 

حكومة لندن �سوف تو�فق على ذلك.

وقد حاول �لإير�نيون �أن يقنعو� �ل�سفري �لربيطاين باأن �لبحرية �لإير�نية �سوف تخفف من 
�أن �لإير�نيني �سوف ميكنهم  �إلى  �لتي تقع على كاهل �لأ�سطول �مللكي)70(. هذ� بالإ�سافة  �لأعباء 
حماية �سو�طئهم، و�حلقيقة �أنهم كانو� يرمون �إلى ب�سط �سيطرتهم على بع�ش �لأجز�ء يف �خلليج، 
وقد تعاطف �ل�سفري �لربيطاين مع �ملقرتحات �لإير�نية، فن�سح حكومته باأل ت�سع �لعر�قيل �أمام 
�إير�ن يف ب�سط �سيطرتها، �سريطة �أن تكتفي فقط بتثبيت �سلطتها على �ملناطق �لتابعة لها ولي�ش 
على ما ور�ء ذلك، �إل �أن �حلكومة �لربيطانية رف�ست �أن ت�ستجيب للمطالب �لإير�نية، كما رف�ستها 
�لبحرية �مللكية معللة هذ� �لرف�ش باأن جتريد �خلليج من �لقو�ت �لبحرية �سيكون عاماًل ل�ستقر�ر 
�لأمن، كما �أن تزويد �إير�ن بال�سفن �حلربية �سيثري م�ساكل جمة للم�سوؤولني �لربيطانيني، حيث �أن 

بقية �سيوخ �خلليج �سيطلبون من �لربيطانيني يف �ملقابل تزويدهم بال�سفن �حلربية �لالزمة)71(.
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وت�سادف قي ذلك �لوقت �أن ��سرتدت �إير�ن بندر عبا�ش، فز�دت حاجتها بالتايل �إلى �ل�سفن 
�لتي حتمي هذ� �مليناء. وبناء على ذلك فقد بعث �ل�سفري �لربيطاين)72( هذ� �لقرت�ح مرة ثانية 
�إلى حكومته، و�أعرب عن تخوفه من �أن تقوم �إير�ن باإقناع دول �أوروبية �أخرى مثل فرن�سا �أو �أملانيا، 
مل�ساعدتها يف �إن�ساء قوة بحرية، بيد �أن حكومة لندن رف�ست �ملطالب �لإير�نية، متعللة بخوفها من 
�أن حتتل �إير�ن بع�ش �جلزر يف مياه �خلليج، �أو �أن تخ�سع �لبحرية �لإير�نية ل�سيطرة رو�سيا)73(. 
�لإير�نيني  ب�سبب �حتمال جلوء  �أمرها،  �لربيطانية كانت يف حرية من  �أن �حلكومة  ويف �حلقيقة 
�إلى فرن�سا �أو غريها من �لدول �لأوروبية، ولذلك بعثت �إلى �سفريها يف طهر�ن يف يناير من عام 
1870، باأنه �إذ� مل ينجح يف �إقناع �ل�ساه بالعدول عن فكرته، و�إذ� ر�أى �ل�سفري �أن وجود �سفن �إير�نية 
�سرورة ملحة حلفظ �أمن �إير�ن نف�سها، فاإن �حلكومة �لربيطانية �سوف تزود �إير�ن ب�سفينة و�حدة. 
ويبدو �أن �حلكومة �لإير�نية توقفت بع�ش �لوقت عن مو��سلة جهودها يف �إن�ساء قوتها �لبحرية)74(، 
وكان �لغزو �لرو�سي ل�سمال �إير�ن يف �ل�سبعينات من �لقرن �لتا�سع ع�سر �سببًا يف توقف �ملباحثات 
�خلا�سة ب�سر�ء �ل�سفن من بريطانيا، حيث جنح �لرو�ش يف �حتالل منطقة تركمان�ستان، و�ل�سيطرة 

على �لبحر �لأ�سود ومناطق �أخرى يف �سمال �إير�ن.

ويف �أو�خر �لقرن �لتا�سع ع�سر، ومع بد�ية ظهور �ملزيد من �هتمام حكومة طهر�ن مبنطقة 
و�سعت  �أن  بعد  وذلك  �خلليج)75(،  مياه  يف  �أ�سطول  �إن�ساء  مو�سوع  ثانية  مرة  �ل�ساه  �أثار  �خلليج، 
للخليج،  �ل�سرقي  �ل�ساحل  على  �لو�قعة  و�ملــدن  �ملو�نئ  على  �ملبا�سر  لالإ�سر�ف  خطة  حكومته 
م�ستهدفة �حل�سول على ح�سيلة �جلمارك، ففي عام 1883 حاولت �سر�ء عدد من �ل�سفن، لتكون 
نو�ة لالأ�سطول مبعدل �سفينة و�حدة كل عام. لقد �أ�سبح �حل�سول على �لأ�سطول هدفًا �إ�سرت�تيجيًا 
تبناه �ل�ساه يف هذه �ملرحلة، وتعجب �ل�ساه يف حديثه مع �ل�سفري �لربيطاين كيف ترتك بريطانيا 
ولتاأكيد  �إير�ن دولة م�ستقلة)76(  �ألي�ست  لها وجود على مد�خل �خلليج، وت�ساءل:  �أن يكون  لرو�سيا 
�سعوره بال�ستقالل �أعلن �أنه ل يتوجه بطلب تكوين بحريته �إلى �أي من �لدولتني �للتني متتلكان نفوذً� 
يف بالده، بل �سيتوجه يف هذه �ملرة �إلى �أملانيا لتزويده بال�سفن �ملطلوبة. وفعاًل �جته �إلى �أملانيا ظنًا 

منه �أنه ميكنه �لعتماد عليها لتقليل حدة �لتناف�ش بني �لدولتني �لكبريتني)77(.

وعندما قام نا�سر �لدين �ساه برحلته �لثانية �إلى �أوروبا، تباحث مع ب�سمارك يف مو�سوع �إقامة 
عالقات دبلوما�سية بني �إير�ن و�أملانيا. ويف 20 يونيو 1872 حاول ملكوم خان نظام �مللك �لت�سال 
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�أن ب�سمارك مل يكن يرغب كثريً� يف  �إل  باحلكومة �لأملانية، لإمتام �لعالقة بني بالده و�أملانيا)78(، 
�إلى  بالإ�سافة  �إيــر�ن،  لأملانيا يف  توجد م�سالح جمزية  �أنه ل  �لأو�سط، بحجة  �ل�سرق  �لتدخل يف 
�تفقتا يف عام  �لدولتني  �أملانيا وبريطانيا، لكن  �سيا�سية بني  �إيجاد خالفات  �أنه مل يكن ر�غبًا يف 
�إقامة عالقات دبلوما�سية، وعلى تبادل �ل�سفر�ء بينهما، فعني مريز� ر�سا خان موؤيد  1885 على 
�ل�سلطنة �سفري� لإير�ن يف �أملانيا، وجز�ف فون بر�ن�سو�ك �سفريً� لأملانيا يف طهر�ن، ويف �لعام نف�سه 
طلب نا�سر �لدين �سر�ء عدد من �ل�سفن �لأملانية لالإبحار يف مياه �خلليج، وقد و�فقت �أملانيا على 
وقوة حمركها 450 ح�سانًا،  »بر�سوبلي�ش« وحمولتها 600 طن  �سفينتني حربيتني، وهما  تبيعه  �أن 
وهي مزودة باأربعة مد�فع، وقد خ�س�ست للخدمة �لعامة يف مياه �خلليج، �أما �لثانية فاأطلق عليها 

»�سو�ش« وحمولتها 250 طنًا وقوة حمركها 300 ح�سان، وهي م�سممة لالإبحار يف �لأنهار)79(.

و�سلت �ل�سفينتان �إلى بو�سهر يف عام 1885، وعليها بحارة �أملان كما طلب �ل�ساه من �حلكومة 
�لأملانية �إن�ساء م�سانع لبناء �ملزيد من �ل�سفن �حلربية)80(، �إل �أن بريطانيا عار�ست هذ� �مل�سروع، 
رونالد طوم�سون  �لربيطاين  �ل�سفري  فقدم  �لإير�نية،  �ل�سفن  �لأملان يف  وجود  على  �عرت�ست  كما 
Ronald Tomson هذ� �لعرت��ش �إلى حكومة طهر�ن. وهكذ� جنح �لربيطانيون يف منع وجود 

بحارة �أملان يف �ل�سفن �لإير�نية)81(، وبالتايل فاإن �إير�ن قد ف�سلت يف حتقيق �آمالها يف �إن�ساء �أ�سطول 
يف مياه �خلليج، وذلك لقلة خربة رجالها يف جمال �لبحر، لأن �ل�سفينتني مل تكونا جمهزتني جتهيزً� 
كاماًل، ومل يرتتب على وجودهما نتائج ملمو�سة يف �ل�سيا�سة �لبحرية �لإير�نية، وقد ر�بطت �ل�سفينة 
�لأولى »بر�سوبلي�ش« فرتة يف ميناء بو�سهر دون عناية كافية، �أما �لثانية فقد ظلت يف جزيرة فيلكة. 
ويبدو �أن �سبب ف�سل �حلكومة �لإير�نية يف ��ستخد�م �ل�سفينتني يرجع �إلى عدم تعاون �لعرب من 
للحكومة  �جلمركية  �لعو�ئد  دفع  على  يعرت�سون  كانو�  �إذ  �حلكومة،  مع  �لإيــر�ين  �ل�ساحل  �سكان 
�عتقادً�  �لأمــر،  بادئ  يف  كــارون  نهر  يف  �سو�ش  ��ستخد�م  رف�ش  �ملحمرة  �سيخ  �أن  حتى  �ملركزية، 
منه باأن احلكومة �سوف ت�ستغلها لتهديد �سلطته، وا�سرتط ال�سيخ اأن تكون ال�سفينة حتت اإ�سرافه 
�ملبا�سر، �لأمر �لذي جعل عمل هذه �ل�سفينة مق�سورً� على نقل �لر�سائل و�لطرود عرب نهر كارون.

بالن�سبة  حيوي  �أمر  فار�ش  �إقليم  �إد�رة  على  �إ�سر�فها  �أن  �لإير�نية  �حلكومة  �أدركت  وهكذ� 
ل�سيا�ستها جتاه �خلليج، ولبد من تدريب بحارة �إير�نيني �أكفاء يقومون بهذه �ملهمة.
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وعلى �لعموم فاإن نا�سر �لدين �ساه مل يقدر له �أن يرى ثمرة جهوده يف حياته، ومل ير �لأ�سطول 
�لإير�ين �لنور يف �لقرن �لتا�سع ع�سر، لكن مظفر �لدين �ساه �لذي خلفه على �لعر�ش، قد جنى تلك 
�لثمرة. ومع بد�ية �لقرن �لع�سرين كانت �ل�سفن �لإير�نية �حلربية جتوب مياه �خلليج، و�أ�سبحت 

ذ�ت فاعلية كربى فيما بعد.

*   *   *
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الف�صل الثالث

التناف�ش الربيطاين الرو�صي يف اإيران واخلليج 

1907 – 1880

�أو�خر  منذ  بريطانيا  و�جهت  و�لتي  �لأهمية،  من  كبري  جانب  على  كانت  �لتي  �لق�سايا  من 
و�لدول  �لعربي  �خلليج  يف  حكومتها  �سيا�سة  ر�سم  �لع�سرين،  �لقرن  و�أو�ئــل  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن 
كانت  �لتي  و�لقت�سادية،  �لتجارية  �مل�سالح  �سخامة  �إلــى  �لأهمية  هذه  ترجع  ول  له.  �ملجاورة 
يف  ��ستعمارية  �أوروبية  لدول  مطامع  ظهور  �إلى  �لأولى  �لدرجة  يف  تعود  و�إمنا  فح�سب،  لربيطانيا 
�ملناطق �لتي كانت حتت �لنفوذ �لربيطاين منذ �أو�ئل �لقرن �ل�سابع ع�سر، ولذلك و�سعت �حلكومة 
�لربيطانية �سيا�سة جديدة يف �سبه �لقارة �لهندية فى �سوء �لظروف �مل�ستجدة يف منطقة �خلليج 

�لعربي و�لعامل �لإ�سالمي.

جاور �لهند من هذ� �لعامل �لإ�سالمي دولتان و�سلتا �إلى �أرذل �لعمر، وهما �لدولة �لقاجارية 
يف �إير�ن و�لدولة �لعثمانية، وقد �سعت بريطانيا للحفاظ على ��ستقالل كل من �لدولتني �لإ�سالميتني 
وقد  �أكرث.  �أو  �أوروبية  لدولة  �سهلة  غنيمة  �ل�سا�سعة  �لأر��سي  تلك  تقع  ل  �أر��سيهما، حتى  ووحدة 
فر�ست هذه �مل�ساألة نف�سها على م�سرح �ل�سيا�سة �لربيطانية وتابعتها رغم يقينها ب�سعوبة جناح 
�ملو�نئ �ملطلة  �أو  تو�فق �حلكومة �لربيطانية على �حتالل رو�سيا لإحدى �ملدن  م�سعاها هذ�، فلم 
على جانبي �خلليج لوقوعها �سمن مناطق نفوذها، لأن ذلك كان ي�سكل تهديدً� مبا�سرً� للم�سالح 
�لربيطانية، مما �سيثري ردود فعل قوية لي�ش على م�ستوى حكومتي لندن و�لهند فح�سب، و�إمنا على 

�سعيد �لر�أي �لعام يف لندن.

و�إيــر�ن.  تركيا  مع حكومتي  �سوء عالقاتها  �ملجال  هذ�  بريطانيا يف  �سعي  �سعوبة  من  وز�د 
ع�سر)1(،  �لتا�سع  �لقرن  من  �لر�بع  �لعقد  منذ  عد�ئيًا  �سكاًل  و�إيــر�ن،  بريطانيا  بني  �تخذت  حيث 
ب�سبب �حلروب �لربيطانية �لإير�نية يف عامي 1838، 1856 �إثر �لأزمة �لأفغانية)2(، وهذ� ما قلل 
من فر�ش جناح �سيا�ستها و�أدى �إلى خ�سارة �ملوقع تلو �ملوقع و�مل�سلحة تلو �مل�سلحة، خالل فرت�ت 
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متقاربة ومتعاقبة.

كانت رو�سيا �لقي�سرية متثل �خلطر �حلقيقي للم�سالح �لربيطانية حتى خارج هذه �ملنطقة، 
حيث متكنت من تقلي�ش �لنفوذ �لربيطاين يف �ل�سني. �أما يف �إير�ن فقد كانت �ملحاولت �لرو�سية 
�إير�ن مو�تية ملثل ذلك،  �أو�ساع  �إ�سرت�تيجية و�سيا�سية، يف وقت كانت فيه  �أهد�ف  جارية لتحقيق 
ب�سبب �ل�سائقة �ملالية �لتي كانت متر بها �إير�ن منذ �أو�خر �لقرن �لتا�سع ع�سر. وقد �تخذت رو�سيا 
�إلى  �إ�سافة  �لرو�سي،  �لع�سكري  �لنظام  �إلى  �لإيــر�ين  �جلي�ش  لتحويل  جادة  خطو�ت  �لقي�سرية 
اإيران)3(. وظلت  احل�سول على امتيازات اقت�سادية مثل امتياز مد خطوط ال�سكك احلديدية يف 
�ساه )1848-  �لدين  نا�سر  بعدها  وقع  �أن  �إلى  �سنو�ت،  ملدة ع�سر  �لدولتني  بني  �ملباحثات جارية 
1896( على �تفاقية بهذ� �ل�سدد يف عام 1890. و��ستمرت م�ساعي رو�سيا يف عهد خلفاء نا�سر 
�لدين �ساه �لقاجاري كي حتتفظ بحقوق و�متياز�ت ل يناف�سها فيها �أية دولة �أوروبية حتى بريطانيا 

نف�سها)4(.

�أما بالن�سبة للنفوذ �لربيطاين يف �لدولة �لعثمانية، فقد �أخذ يت�ساءل ب�سبب �مل�ساعي �لأملانية 
�لتي كانت تتحني �لفر�سة لت�سغل �أي فر�غ يخلفه �لنفوذ �لربيطاين. وقد وفقت �أملانيا يف كثري من 
�ملجالت خالل �ل�سنو�ت �لأخرية من �لقرن �لتا�سع ع�سر، حيث �أن �ل�سركات �ل�ستثمارية و�مل�سانع 
�لإمنائية �لأملانية، قد نالت �أكرث مما ناله �لربيطانيون يف ع�سر�ت �ل�سنني، ويف �لوقت نف�سه فاإن 
�ل�سيا�سة �لربيطانية بالن�سبة لهاتني �لدولتني �ت�سمت بالفتقار �إلى �ملباد�أة و�لتهيب من �لإقد�م يف 
كثري من �لأحيان، و�كتفت بانتهاج �ل�سيا�سة �لدفاعية عن م�ساحلها فقط. وقد تنبه �لر�أي �لعام 
�لربيطاين لهذ� �ملوقف، �إذ بد�أت �ل�سحف �لربيطانية تلمح �إلى �ل�سيا�سة �لربيطانية �ل�سلبية يف 

هذ� �ملجال)5(، هذ� بالإ�سافة �إلى �أن �مل�سالح �لربيطانية يف رو�سيا كانت مهددة �أي�سًا.

�لقوية  �ملناف�سة  هي  �أ�سبحت  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  �أو�خــر  منذ  �أملانيا  �أن  �لو��سح  من  وكان 
�إلى �خلليج  �لب�سفور  �أملانية �سرقية متتد من  �إمرب�طورية  �أنها كانت حتلم ببناء  لربيطانيا، حيث 
�لأملان  �أعد�د من  وهجرة  �أملانية  م�ستوطنات  لإقامة  و�إمنا  �لتجارة فح�سب،  لق�سد  لي�ش  �لعربي، 

لال�ستقر�ر فيها، وخا�سة يف �لأماكن �لتي تتمتع باعتد�ل �ملناخ مثل بع�ش �أجز�ء �إير�ن وتركيا)6(.

وحاولت بريطانيا بكل �إمكاناتها تبديد �أحالم �أملانيا، خا�سة فيما يتعلق بجهودها يف �لتقارب 
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من �لدولة �لعثمانية، كما �أنها عملت على ك�سب ثقة رو�سيا يف هذه �لق�سية، رغم وجود خالفات 
جوهرية بني �لدولتني يف �مل�ساألة �ل�سرقية، وخا�سة حول �لغزو �لرو�سي لأرمينيا و�أ�سيا �ل�سغرى، 

و�سم معظم �لأر��سي �لأرمنية �إلى رو�سيا يف عام 1878)7(.

ومن جهة �أخرى فاإن بريطانيا ورو�سيا قد �تفقتا على ت�سجيع كل من �ملجر و�لنم�سا، للتقدم 
يف �ملناطق �ل�سالفية حتى �سالونيك، بينما ت�سبح دول �لبلقان منطقة نفوذ لرو�سيا، مما ي�سهل لها 

�لنق�سا�ش على �آ�سيا فيما بعد)8(.

�أهد�ف  باأن  و�عتقادهم  �مل�سوؤولني،  وبع�ش  �لربيطانية  للحكومة  �ملعلنة  �ملو�قف  هذه  ورغم 
رو�سيا هي �أهد�ف جتارية بحتة، �إل �أن كثريً� من �لربيطانيني كانو� على قناعة تامة باأن �سيطرة 
حرب  قيام  حالة  يف  �أنه  �إذ  �إ�سرت�تيجيًا،  بريطانيا  �سد  خطوة  تعترب  �ل�سغرى  �آ�سيا  على  رو�سيا 

�أوروبية، فاإن �سبه �لقارة �لهندية �ست�سبح يف متناول �لرو�ش.

وكان بع�ش �لع�سكريني �لرو�ش يفكرون جديًا، باأنه �سيكون باإمكانهم �لنتقام من بريطانيا، �أو 
على �لأقل فتح جبهات �أخرى على �لربيطانيني)9(.

كما �أن �لربيطانيني كانو� يتوج�سون من �لتو�سع �لأملاين يف �ل�سرق خا�سة بعد جناح �لأملان 
يف �حل�سول على �متياز مد خط �سكة حديد �لأنا�سول، وكان �لر�أي �لعام �لربيطاين يت�ساءل ملاذ� 
تقف حكومته مكتوفة �لأيدي جتاه �مل�سروع �لأملاين، بالرغم من �أن هذ� �خلط من �ملفرو�ش �أن ميتد 

�إلى �لكويت يف ر�أ�ش �خلليج �لعربي، �لذي يعترب منطقة نفوذ بريطانية)10(.

�لأنا�سول فقط، بل �نزعجت  مل تقت�سر خماوف بريطانيا على خطر مد خط �سكة حديد 
باإن�ساء خط �سكة حديدية يربط بحر قزوين يف �سمال  �إير�ين  �تفاق رو�سي  �أ�سيع عن  �أي�سًا مما 

�إير�ن مبيناء بندر عبا�ش باجلنوب)11(.

لذ� فاإن �حلكومة �لربيطانية مل تعد تخ�سى على م�ساحلها من �أملانيا بقدر ما كانت تخ�سى 
عليها من رو�سيا، خا�سة يف �ملحيط �لهندي و�سبه �لقارة �لهندية لعدة �أ�سباب جوهرية، منها: �أنه 
مل تكن لأملانيا قوة بحرية �ساربة يف �ملحيط �لهندي يف ذلك �لوقت ت�سكل خطورة على �مل�سالح 
�لربيطانية، �إ�سافة موقعها �جلغر�يف �لبعيد عن منطقة �خلليج �لعربي و�إير�ن، بينما كان �لو�سع 
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توؤثر يف �حلكومات  وكانت  �إيــر�ن،  �سمال  مع  �مل�سرتكة  ذ�ت �حلدود  لرو�سيا  بالن�سبة  ذلك  عك�ش 
دون  ــر�ن  �إي على  فر�ست  �لتي  �ملعاهد�ت  من  �سل�سلة  خالل  من  �لقاجاريني،  عهد  يف  �لإير�نية 
�لعربي  لها يف �خلليج  قدم  وك�سب موطئ  �لد�فئة،  للمياه  للو�سول  �حتياجها  �أن  كما  �إر�دتها)12(. 
و�ملحيط �لهندي، كان �لعامل �لرئي�سي ور�ء �تخاذها �لتد�بري �لالزمة، لتحقيق �أحالمها �لتو�سعية 

و�إقامة �إمرب�طورية رو�سية كربى متتد من �لبو�سفور �إلى �ملحيط �لهندي)13(.

ملنطقة  بالن�سبة  لي�ش  رو�سيا،  وبني  بينها  �لو�سع  خطورة  �لربيطانية  �حلكومة  �أدركــت  وقد 
�خلليج �لعربي فح�سب، و�إمنا يف �ملحيط �لهندي و�سبه �لقارة �لهندية قاطبة. كما وجدت بريطانيا 
عليها  �خلناق  ت�سييق  �أو  �لرو�سية،  و�لتطلعات  للمطامح  حد  لو�سع  بها  قامت  �لتي  �ملحاولت  �أن 
يف د�خلها مل يجد نفعًا و�أثبت �لو�قع ف�سلها، حيث �أن �مل�سالح �لرو�سية كانت تقت�سي �أن جتاهد 
�لتحركات  �لوقت نف�سه فاإن �لربيطانيني كانو� ير�قبون  �لد�فئة. ويف  �ملياه  �إلى  �لو�سول  �أجل  من 
يف  �لربيطانية  �مل�سالح  �أن  ورغم  �لهندي.  و�ملحيط  �خلليج  مياه  يف  خا�سة  بالغ،  بقلق  �لرو�سية 
مناطق نفوذها مل تتاأثر نتيجة للتو�سع �لرو�سي يف �سمال �إير�ن، �إل �أنها كانت مهددة من قبل �لرو�ش 

من خالل �أفغان�ستان وبلو�ستان)14(.

كان هذ� ما دفع �حلكومة �لربيطانية �آخر �لأمر �إلى �تخاذ �إجر�ء�ت مت�سددة �سد كل من 
رو�سيا و�إير�ن منذ �لن�سف �لأول من �لقرن �لتا�سع ع�سر، وكانت �إير�ن تطالب ب�سم �إقليم هر�ت 
بعد  �ملنطقة  �إخ�ساع  بينما كانت بريطانيا ترف�ش هذ� �لدعاء خوفًا من  �أر��سيها،  �إلى  �لأفغاين 
��سطر�ر  يف  بريطانيا  جنحت  وهنا  حتمية)15(.  �لقوتني  بني  �ملو�جهة  ت�سبح  وبذ�  لرو�سيا،  ذلك 

�إير�ن �إلى �لتنازل نهائيًا عن �أفغان�ستان �إثر معاهدة باري�ش يف عام 1857.

�أما فيما يتعلق باإقليم بلو�ستان �لإ�سرت�تيجي، فقد �أولته �حلكومة �لربيطانية �أهمية كربى، 
حيث حر�ست خان كالن على �لقيام بثورة �سد �حلكومة �لإير�نية و�ملطالبة بال�ستقالل)16(.

ومبا �أن ��ستقالل هذ� �لإقليم مل يكن �أهم �أغر��ش بريطانيا، خا�سة و�أن مو�رده �لقت�سادية 
�لهند  وحكومة  ــر�ن  �إي بني  �لإقليم  تق�سم  �أن  فف�سلت  ��ستقالله،  يهدد  كــان  مما  �سعيفة  كانت 

�لربيطانية يف عام 1871، وبذلك متكنت بريطانيا من �سلخ جزء من �لأر�ش �لإير�نية)17(.
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ر�أ�ش  �لو�قعة يف  بندر عبا�ش  �سماًل مدينة  �إذ حتده  �إلى موقعه،  �لإقليم  �أهمية هذ�  وترجع 
و�ملحيط  عمان  خلليج  �ل�سرقية  �ل�سو�حل  �جلنوب  من  يحدها  بينما  �لهند،  �ل�سرق  ومن  �خلليج 
�لهندي، وبهذ� يكون هذ� �لإقليم �خلط �لدفاعي �لأول ملناطق نفوذ حكومة �لهند �لربيطانية. وكان 
�لربيطانيون يعتقدون باأن مناطق نفوذهم يف كل من �خلليج وبحر عمان ل حتدها حدود طبيعية، 
و�إمنا حدود م�سطنعة، و�أن �لتو�سع �لرو�سي يف �سمال �إير�ن يعر�ش �ملناطق �لتي حتت �سيطرتهم 

للخطر.

�لإير�نية  و�حلكومة  �لعثمانية  �لدولة  كل من  مل�ساعدة  م�ساعيها  �لربيطانية  بذلت �حلكومة 
�لقي�سرية كانت  �أن رو�سيا  �أن وجدت  بعد  نفوذ بريطانيا،  �لرو�سي جتاه مناطق  �لتو�سع  يف وقف 
�لكتاب  قام  كما  �ل�سبل.  متبعة يف ذلك خمتلف  عليها  �ملتنازع  �ملناطق  �ل�ستيالء على  تتهاون يف 
�ملوؤ�سفة  �لحتمالت  وبينو�  �لرو�سية،  �لأهــد�ف  على  �ل�سوء  باإلقاء  و�ل�سحفيون  و�ل�سيا�سيون 
�حلليفة  �لدول  من  �مل�ساعدة  على  �حل�سول  يف  �أماًل  عليها،  و�ل�سيطرة  �إير�ن  ��ستقالل  لتقوي�ش 
لربيطانيا. وكان �ل�سيا�سيون �لربيطانيون متخوفني من �أن تفقد �إمرب�طوريتهم نفوذها، وتتعر�ش 
م�ساحلها للخطر. و��ستحث �ل�سيا�سيون �ل�سعب �لربيطاين مل�ساندة حكومته يف مو�جهة �حلكومة 
�لرو�سية، قائلني »نحن مدعوون لالهتمام �أكرث مب�ساحلنا يف �آ�سيا �لغربية، وعلينا �أن ند�فع عن 
هذه �مل�سالح ون�سعها �سمن �لأولويات، و�أن �أي �تفاق يتخذ مع �لإمرب�طورية �لرو�سية فيما يخ�ش 
�لبلد�ن يجب �أن يكون مبنيًا على �لعرت�ف �ل�سريح بامل�سالح �لربيطانية«)18(. وعلى �لعموم كانت 

�مل�سالح �لربيطانية يف �ل�سرق تنق�سم �إلى ق�سمني ق�سم �سيا�سي، ق�سم جتاري.

الق�صم التجاري:

على  �حلفاظ  بهدف  كان  �ملنطقة،  هذه  حول  و�ملناف�سات  �ل�سر�عات  من  جرى  ما  كل  �إن 
�أ�سو�قها، وكانت �إير�ن تعترب من �أهم �لأ�سو�ق �ل�سرقية لت�سريف �لب�سائع �لأوروبية، نظرً� للكثافة 
�ل�سكانية وللطبيعة �ملناخية �لتي متيزت بها �إير�ن. ومل يكن باإمكان �حلكومة �لربيطانية �أن تتنازل 
عن �ملكا�سب �لتجارية �لتي كانت جتنيها من �إير�ن و�خلليج، منذ بدء �لعالقات �لإير�نية �لربيطانية 
�لهند  �سركة  �سفن  بو�سول  ثم  رو�سية)19(،  �سركة  بو��سطة   1555 عام  يف  طهما�سب  �ساه  عهد  يف 
�ل�سرقية �إلى جزيرة جا�سك يف ر�أ�ش �خلليج �لعربي يف عام 1616. وقد بذلت �سركة �لهند �ل�سرقية 
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جهودً� م�سنية للحفاظ على �مل�سالح �لربيطانية �إلى درجة كبرية. وقد جنحت حكومة �لهند يف 
�حل�سول على �متياز�ت �قت�سادية �سخية منها فتح ثالثة طرق جتارية هامة، رغم �ملعوقات �لتي 

و�جهتها هذه �لطرق �لثالثة هي:

ربط �أوروبا باإير�ن من ميناء طر�بزون على �لبحر �لأ�سود عرب منطقة �أرمينيا �لرتكية ثم �إلى 
�سمال �إير�ن. ويرجع �لف�سل يف �إجناح هذ� �مل�سروع �إلى �ل�سفري �لربيطاين �ل�سري ��سرت�فورد كاجن، 
و�لقن�سل �لربيطاين يف تركيا بر�نت، وكان لهذ� �لطريق �أهمية كبرية، حيث لعب دورً� رئي�سيًا يف 
تدفق �لب�سائع و�ملنتجات �لربيطانية �إلى �إير�ن، مما حال دون �ت�ساع �لتجارة �لرو�سية يف �سمال 
�إير�ن. وقد بلغ �إجمايل �لو�رد�ت �لربيطانية �إلى �إير�ن من ميناء طر�بزون حو�يل �سبعمائة �ألف 

جنيه �إ�سرتليني �سنويًا)20(.

�إحياء �لطريق �لتجاري �لقدمي �لذي كان يربط �خلليج ببغد�د عرب ميناء �لب�سرة، وقد �ساهم 
هذ� �لطريق يف �نت�سار �لب�سائع �لربيطانية يف معظم �لأ�سو�ق �لعر�قية، �إ�سافة �إلى غرب �إير�ن 
وو�سطها عرب كرمن�ساه. وقد قدرت قيمة �لب�سائع �لهندية �لتي كانت تنقل عرب هذ� �خلط بحو�يل 
و�لفار�سية  �لعربية  �ملو�نئ  مع  �لربيطانيني  تعامل  جانب  �إلى  هذ�  �سنويًا.  �إ�سرتليني  جنيه  مليون 
�ملطلة على جانبي �خلليج �لعربي، حيث بلغ جممل تعامل �لربيطانيني معها بحو�يل 28.73000 
جنيه عام 1900م، بينما مل تزد �لتجارة �لأوروبية يف �إير�ن عن 3066000 �ألف لرية، وبلغ ن�سيب 
رو�سيا حو�يل 572000 �ألف لرية)21(. وبطبيعة �حلال فاإن �لهتمام �لربيطاين بهذه �ملنطقة، كان له 

ما يربره �إذ� نظرنا �إلى كمية تعاملها، ومدى �لفائدة �لتي جنتها �ل�سركات �لربيطانية.

ومل يكن فتح نهر كارون �أمام �ل�سفن �لربيطانية �أقل �أهمية من �لطرق �ل�سابقة �لذكر، فقد 
�إلى �حل�سول  �أدت م�ساعي �حلكومة �لربيطانية منذ �عتالء نا�سر �لدين �ساه �لقاجاري �لعر�ش 
كــارون يف �خلليج  نهر  بــدءً� من م�سب  �أكتوبر 1888،   30 �لطريق يف  فتح  �أي  �لمتياز  على هذ� 
�أخرى يف  �أ�سفهان، ومناطق  �إلى  �لأهــو�ز، ثم مد خط �سكة حديد من دزفول  �إلى مدينة  �لعربي 
�سمال �إير�ن)22(. و�أيًا كانت �أهمية هذه �لطرق �لتجارية، وحجم �لتبادل �لتجاري مبا فيها ما هو 
عن طريق �لبحر �لأ�سود، فاإن �حلكومة �لربيطانية و�سعت م�سوؤولية �حلفاظ على حرية �ملالحة 
يف هذه �ملناطق على كاهل كافة �لدول �لتي تتعامل مع �ل�سرق مبا فيها فرن�سا، حتى ل تنفرد دولة 
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ما بهذه �لمتياز�ت. ورغم ذلك فاإن �حلكومة �لربيطانية كانت جتد نف�سها �ساحبة �حلق يف �أن 
تكون لها �لأف�سلية)23(، ب�سبب تو�جدها يف �خلليج وجنوب �إير�ن منذ فرتة طويلة، و�أن �ملدن �ملطلة 
على �خلليج �لعربي بجانبيه �ل�سرقي و�لغربي كانت تخ�سع للنفوذ �لربيطاين ب�سكل مبا�سر �أو غري 
�سكان �خلليج، بحجة  �لعنف �سد  �سيا�سة  �نتهاج  �إلى  �لربيطانية  مبا�سر. وهذ� ما دعا �حلكومة 
�لربيطانيون مبنطقة  يكتف  و�لو�سائل. ومل  �لطرق  ب�ستى  و��ستقر�رها  �ملنطقة  �أمن  �حلفاظ على 

�خلليج �لعربي فح�سب، و�إمنا �ت�سعت د�ئرة نفوذهم لت�سمل �أي�سًا �لعر�ق.

بد�أ �لهتمام �لربيطاين بالعر�ق منذ فرتة مبكرة من �لقرن �لتا�سع ع�سر، فقامت باإعد�د 
 ،1837 – بني عامي 1835  ما  �لأولى  �لغر�ش  لهذ�  �سكلتا  بو��سطة جلنتني  �خلر�ئط �جلغر�فية 
بتعيني  بادرت  كما  �آنــذ�ك.  �لعثمانية  �لإد�رة  كانت حتت  �لعر�ق  �أن  و�لثانية يف عام 1837، رغم 
مقيم �سيا�سي بريطاين يف بغد�د، رغم �حتجاجات �لآ�ستانة �ملتكررة، للحيلولة دون �نت�سار �لنفوذ 

�لربيطاين يف �لعر�ق. 

�عتمدت �لإد�رة �لربيطانية يف �لعر�ق �سيا�سة �لتعامل �ملبا�سر مع �لقبائل �لعربية ذ�ت �لنفوذ 
م�سغولة  كانت  �لتي  �لإد�رة،  تلك  هناك  �لعثمانية  �لإد�رة  وجتاهلت  �ملختلفة،  �ملناطق  يف  �لو��سع 
مبو�جهة حركات �لتحرر، �لتي �ندلعت يف ولياتها يف �لبلقان، �إ�سافة �إلى �خلالفات بني �لدولتني 
�لإير�نية و�لعثمانية �لتي كانت تتفاقم. ومن جهة �أخرى فاإن عالقات بريطانيا مع �لآ�ستانة كانت 
ورو�سيا،  �إير�ن  من  كل  لها �سد  �لرئي�سي  كانت مبثابة �حلليف  بريطانيا  �أن  �إذ  طبيعية ظاهريًا، 
ولذ� فاإن �لباب �لعايل مل يكن يتوقع قيام بريطانيا بتو�سيع نفوذها على ح�ساب �لوليات �لتابعة 
�سد  �لعر�ق  يف  �لثور�ت  �نــدلع  من  تخ�سى  كانت  باأنها  هذ�  موقفها  بريطانيا  بررت  وقد  لــه)24(. 
�لدولة �لعثمانية، ومن �نتهاز �لقوى �خلارجية �لتي ترتب�ش بها مثل فرن�سا و�أملانيا ورو�سيا فر�سة 
قيام هذه �لثور�ت للتدخل يف �خلليج �لعربي و�لعر�ق)25(. وتبعًا لهذه �ل�سيا�سة فقد بادر �مل�سوؤولون 

�لربيطانيون بالتعامل �ملبا�سر مع �لقبائل �لعربية، وحماولة ك�سب تعاطفها وودها ب�ستى �لطرق. 

وبعدما تاأكد �مل�سوؤولون �لربيطانيون من ولء هذه �لقبائل لربيطانيا)26(، عملو� على تطوير 
عن  تبعد  م�سافة  �إلى  �لنهرية  �لبو�خر  ت�سل  �أن  �آملني  و�لفر�ت،  دجلة  نهري  يف  �لنهرية  �ملالحة 
�لبحر �لأبي�ش �ملتو�سط مائة ميل تقريبًا. وبالفعل بد�أت �ل�سركات �لربيطانية بالأعمال �لهند�سية 
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ب�سو�طئ نهري دجلة و�لفر�ت، وخ�سو�سًا يف منطقة �لتقاء �لنهرين )�لقرنة(، وو�سعت بريطانيا 
خطة لتمتد �ملالحة �لنهرية �إلى �ملو�سل ثم تتجاوزها لت�سل ديار بكر.

باخلر�ئط  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  �أو�خــر  يف  �لربيطانية  �حلكومة  يف  �مل�سوؤولون  �عتنى  وقد 
�لإد�رة  فيها  وقعت  �لتي  �ل�سيا�سية  �لأخطاء  من  كثري�  �أن  تيقنو�  بعدما  �لدقيقة،  و�لر�سومات 
�لربيطانية يف �لعر�ق ترجع �إلى �لعتماد على خر�ئط غري �سحيحة، و�قرتحو� ر�سم خر�ئط دقيقة 
وقادرة على تف�سري وحتديد �مل�سافات بو�سوح، مثل تقدير �مل�سافة بالأميال بني ديار بكر و�خلليج 
�لعربي، وكذلك �لتعرف على �سهول �لعر�ق ومعرفة طبيعة مناخ �ملنطقة، وتوفري معلومات كاملة 

عن �ل�سكان، وتطوير و�سائل �لت�سال باملقيمية �لربيطانية يف �لعر�ق و�خلليج �لعربي)27(. 

وقد تز�من عمل بريطانيا هذ� مع م�سروع مد �سكة �حلديد �لأملاين �لرتكي)28(، و�سكة حديد 
بغد�د يف عام 1888)29(. ورغم �أن كثريً� من �لربيطانيني �عتربو� �أن و�سول �أملانيا �إلى �سهول �لعر�ق 
م�ساألة �فرت��سية بحتة، �إل �أنهم �أولوها �هتمامًا خا�سًا، حتى ل يتحول هذ� �لفرت��ش �إلى م�سروع 
حقيقي يهدد �مل�سالح �لربيطانية يف �خلليج للخطر. وكان �مل�سروع �لأملاين �لرتكي يهدف �إلى مد 
ماردين  �إلى  ومنها  بكر،  ديار  �إلى  �ل�سهول  �لعر�ق عرب  �إلى  قونية  �ل�سكة �حلديد من مدينة  خط 
�أن �حلكومة  �لعربي. ول�سك  �إلى �خلليج  ثم  �إلى دجلة،  �لطريق ممهدً�  وبذلك ي�سبح  و�ملو�سل. 
�لربيطانية كانت تتوج�ش خيفة من هذ� �مل�سروع، حيث �أن �لتفاعل �لتجاري بني بريطانيا وتركيا 

كان يفوق �آنذ�ك �لتعامل مع �أية دولة �أخرى حتى �أملانيا.

�أما فيما يتعلق مب�ساألة �خلليج �لعربي و�سبه �لقارة �لهندية، فاإن هذه �ملنطقة كانت جديرة 
لها  قدم  موطئ  على  �حل�سول  حتاول  كانت  �لتي  رو�سيا  وبالأخ�ش  �ل�ستعمارية،  �لدول  باهتمام 
�نتباه  �لرو�سية  �لتحركات  هــذه  و��سرتعت  هناك.  �لربيطاين  �لأ�سطول  ملو�جهة  �خلليج،  يف 
�مل�سوؤولني �لربيطانيني، �لذين كانو� يطالبون حكومتهم باتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لردع �لتطلعات 
�لرو�سية)30(، ولكن ذلك كان ي�ستدعي وجود �أ�سطول بريطاين قوي باهظ �لتكلفة ير�بط يف �ملحيط 
�ملوجودة هناك. ول  �لقطع �حلربية  �لرو�سية، بدًل من  �لتحركات  �لهندي ب�سورة د�ئمة، لر�سد 
�سك �أن وجود مثل هذه �لقوة يثقل كاهل �حلكومة �لربيطانية و�ل�سعب �لربيطاين، �لذي �سيقع على 

كاهله جزء من تكاليف �لأ�سطول عن طريق زيادة �ل�سر�ئب)31(.
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حيوي  جمال  �إلى  رو�سيا  خلروج  يتطلعون  كانو�  �لرو�ش  �مل�ستثمرين  فاإن  �أخــرى  جهة  ومن 
�أرحب، مما �سي�سهم يف �إيجاد �أ�سو�ق لت�سريف ب�سائعهم، و�حل�سول على �ملن�سوجات �ل�سرورية 

بالن�سبة لهم.

لقد �ت�سعت �لإمرب�طورية �لرو�سية منذ مطلع �لقرن �لتا�سع ع�سر بال�ستيالء على �لعديد من 
�لبلد�ن �لآ�سيوية، وكان ل يز�ل باإمكانها �سم بلد�ن �آ�سيوية �أخرى، لتتكون منها جميعا �إمرب�طورية 
عمالقة تربط �أجز�وؤها ب�سبكات �سكك حديدية، وبذلك تتحول بخطو�ت �سريعة �إلى دولة �سناعية 
�أ�سبحت جزءً� منها  �لتي  �لآ�سيوية  �لبلد�ن  �أن  �أهد�فها  وزر�عية. ومما �سجع رو�سيا على حتقيق 
كلها دول قدمية ��سمحلت بفعل �لزمن، وكان من �ل�سعب عليها �أن تعيد كيانها، بعد �أن وقعت يف 

�أح�سان هذه �لإمرب�طورية �لعمالقة)32(.

و�إذ� كانت لرو�سيا رغبة ملحة يف حتقيق �أهد�فها وتطلعاتها يف تكوين �إمرب�طورية مرت�مية 
�لأطر�ف، فاإن فر�ش بريطانيا كانت �أ�سد يف �ملحافظة على مناطق نفوذها. وقد �عتمدت يف ذلك 
على قوتها �لبحرية �ملتطورة، �إذ �أن �حلرفة �لرئي�سية لل�سعب �لربيطاين كانت �ملالحة و�لتجارة، 
وقد تفوقو� يف �ملجال على بلد�ن ودول عريقة، مثل �إير�ن و�لعر�ق و�خلليج �لعربي، بعد �أن حلت 

�سفن �سركة �لهند �ل�سرقية يف �ملنطقة عام 1617.

ومنذ �أو�ئل �لقرن �ل�سابع ع�سر �أ�سبحت �ملنطقة �إحدى �لقو�عد �لرئي�سية للبحرية �لربيطانية 
بغر�ش ردع �لقوى �لأجنبية �لتي تهدد �مل�سالح �لربيطانية يف �ل�سرق)33(. و�ن�سغلت �سيا�سة حكومة 
�لهند �لربيطانية منذ تلك �لفرتة بفتح �لوكالت �لتجارية و�لقن�سليات و�ملقيميات، و�أعدت �لعديد 

و�لعديد من �أجل مز�ولة ن�ساطها لت�سبح �لتجارة �لربيطانية �آمنة)34(.

وحتى لو كانت بريطانيا قد �قتنعت بوجهة �لنظر �لرو�سية يف �سرورة ح�سول �لأخرية على 
لها يف  �سريكة  رو�سيا  تكون  باأن  لت�سمح  تكن  �أنها مل  �إل  �أو بحر عمان،  �لعربي  منفذ على �خلليج 

منطقة نفوذها.

�لربيطانية  وكانت �حلكومة  �لهندي،  �ملحيط  على  �ل�سيطرة  على  �لدولتان  تناف�ست  وهكذ� 
تتابع موقف �لرو�ش من م�ستعمر�تها يف �آ�سيا ومو�قع �أخرى، وعالقاتهم بالأر�ش و�ل�سكان. حيث �أن 
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�لرو�ش تبنو� �سيا�سة ��ستيطانية يف بع�ش م�ستعمر�تهم �لإ�سرت�تيجية، مثل �لأجز�ء �ل�سمالية من 
�أرمينيا يف �لقرن �لثامن ع�سر، عندما وجدو� �أن مناخ هذه �ملنطقة منا�سب لال�ستيطان �لرو�سي، 
�لأرمن من  دون متكني  للزر�عة، فحر�سو� على �حليلولة  �ل�ساحلة  �لأر�ش �خل�سبة  تتوفر  حيث 

��ستغاللها مقت�سرً� على �لرو�ش �أنف�سهم يف وقت لحق)35(.

و�أدى هذ� بكثري من �لأرمن �إلى تف�سيل �لهجرة)36( من �أر��سيهم، خا�سة �إلى كند� بعد �أن 
جتاهلت رو�سيا حقوقهم. ورغم بعد �مل�سافة و�ختالف �لظروف بني �أرمينيا ومنطقة �خلليج �لعربي 
و�إير�ن، �إل �أن هو�ج�ش �خلوف كانت تر�ود �لربيطانيني من �تخاذ �لرو�ش خطو�ت م�سابهة لتلك 

�لتي �تخذوها يف �أرمينيا.

بقدر  �لرو�سية،  �لتحركات  كثري�  تقلقهم  مل  �لأوروبية  �لدول  من  بريطانيا  حلفاء  �أن  ويبدو 
ما �أثار �هتمامهم عزل �أملانيا دوليًا باعتبارها �لعدوة �مل�سرتكة. �أما موقف هوؤلء بالن�سبة للخليج 
يخفون  كانو�  �أنهم  رغم  منه،  �ل�ستفادة  يف  �لربيطانيني  م�ساركة  �إلى  يتطلعون  فكانو�  �لعربي، 
لالعرت�ف  ��ستعد�دها  �سر�حة  �أعلنت  �لتي  رو�سيا  فعلته  ما  عك�ش  وهو  يظهرونها،  ول  �أطماعهم 
بالنفوذ �لربيطاين يف م�سر، مقابل تقدمي بريطانيا تنازلت ل�سالح �لرو�ش يف �خلليج، مع �لعلم 

باأن بريطانيا مل تكن بحاجة �إلى هذ� �لعرت�ف.

رو�سيا على ميناء جتاري يف  �لربيطانيني مل ميانعو� ح�سول  �ل�سا�سة  وهناك جمموعة من 
ميناء  يف  جتربة  لها  و�أن  خا�سة  جــدً�،  حذرة  كانت  �لربيطانية  �حلكومة  �أن  �إل  �لعربي،  �خلليج 
ي�سمح  �لرو�ش، ومل يكن  �ملناطق مل�سلحة  �لأ�سود ومن�سوريا، حيث فقدت هذه  �لبحر  باطوم على 
�ملناطق، ما مل يحملو� جو�ز�ت �سفر رو�سية. ونتيجة لذلك  �إلى هذه  بال�سفر  للتجار �لربيطانيني 
ن�سيب  الهبوط  �سيكون  بينما  للرو�ض،  امل�ستقبل  اأن  ال�سني  مثل  الآ�سيوية  ال��دول  بع�ض  اعتقدت 
�سبه  يف  �ل�سائعات  هذه  مثل  تنت�سر  �أن  تخ�سى  �لربيطانية  �حلكومة  فكانت  �لربيطانية،  �مل�سالح 
�لقارة �لهندية و�إير�ن، مما يهدد �سيطرتها على �ل�سرق تهديدً� خطريً�. وكان لهذه �حلادثة �سدى 
و��سع لدى �لر�أي �لعام �لربيطاين، حيث �أن كثريً� من �لربيطانيني كانو� ي�سخرون من �لتنازلت 

�لتي قدمتها حكومتهم لرو�سيا)37(.

وعلى كل فاإن �مل�ساألة �لإير�نية لي�ست مثل من�سوريا �أو �لأقاليم �ل�سمالية يف �إير�ن، ومل يكن 
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بو�سع بريطانيا �لتخلي عن �إير�ن مهما كانت �لظروف، وخا�سة عن �ملناطق �جلنوبية �لقريبة من 
�أن تكبدت بريطانيا خ�سائر ج�سيمة يف �حلفاظ على �لأمن �لبحري وتطوير و�سائل  �خلليج، بعد 
�أقد�مها يف هذه  تر�سيخ  �إذ� متكنت رو�سيا من  باأنه  و�لنقل. وكانت بريطانيا على يقني  �لت�سال 
املناطق، فاإنها تهدد خطوط املوا�سالت الربيطانية. وقد عرب عن مثل هذا الراأي املقيم الربيطاين 
�لعربي قد  �لرو�سي يف �خلليج  �لوجود  “�إن  Col. Prideaux بقوله:  �لعربي بريدو  يف �خلليج 

ي�سكل تهديد� مبا�سر� باحلرب”)38(.

وكان هذ� �ملقيم على در�ية ومعرفة كاملة ب�سوؤون �ملنطقة و�لأخطار �لتي كانت حتدق بها، 
وخا�سة خطر رو�سيا بعدما تر�سخت �أقد�مها يف �سمال �إير�ن، بينما قلل بع�ش �مل�سوؤولني �لربيطانيني 
من �أخطار �لتو�سع �لرو�سي يف �ملنطقة مثل �للورد كرييزون �لذي ز�ر �خلليج و�إير�ن، بل �أنه ربط 

�أهمية �إير�ن بالن�سبة للربيطانيني بالظروف و�ملتغري�ت يف �ل�سيا�سة �لدولية جتاه �ملنطقة)39(.

لقد �ختلف كريزون عن كثري من �مل�سوؤولني �لربيطانيني �لذين يعتقدون بخطورة نو�يا رو�سيا 
جتاه �خلليج و�لهند، حتى �أنه �لتقى بالعديد من رجال �لدولة و�جلرن�لت وبع�ش �ملثقفني �لرو�ش، 
تر�وده  كانت  �لرو�سي  �ل�سعب  �أن  لكن �حلقيقة  للهند)40(.  رو�سي  �حتمال غزو  بعد ذلك  و��ستبعد 
�لأحالم و�لآمال بال�سيطرة على �آ�سيا باأكملها، ولهذه �لرغبة جذور يف �لتاريخ منذ غزو �لتتار للعامل 
�لإ�سالمي. ولقد ملح بع�ش كتاب �لرو�ش �إلى �لآمال ب�سكل غري مبا�سر، ولكنه دلل على �أنه يجب على 
رو�سيا �أن ت�سبح يف يوم من �لأيام �لقوة �ل�سائدة يف �آ�سيا باأكملها)41(. ورغم هذ� �لتباين يف وجهات 
�إجر�ء�ت  �تخذو�  �لربيطانية  �لهند  �مل�سوؤولني يف حكومة  فاإن  �لربيطانيني،  �مل�سوؤولني  بني  �لنظر 
مكثفة لوقف �لتو�سع �لرو�سي، وخا�سة يف �أفغان�ستان �لتي كانت رو�سيا تطمع يف �لو�سول �إلى �خلليج 
عن طريقها. فقامت �حلكومة �لربيطانية بت�سليح وم�ساعدة �لأفغان يف �لدفاع عن �أر��سيهم �سد 
رو�سيا، بعد �أن جنحت يف �نتز�ع �لعرت�ف من �حلكومة �لقاجارية با�ستقالل �أفغان�ستان يف عام 

1857، واإ�سقاط مزاعمها ال�سابقة باأنها تتبع اإيران)42(. 

وبهذا تالفت بريطانيا �سقوط اخلطوط الدفاعية عن الهند الواحدة بعد الأخرى، ومل متكن 
رو�سيا من تر�سيخ اأقدامها على عتبات الهند، وتهديد خطوط املوا�سالت والتجارة الربيطانية يف 

�ملحيط �لهندي.
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لقد وجدت �حلكومة �لربيطانية �أن وجودها يف غرب �آ�سيا جوهري للحفاظ على م�ساحلها، 
وبالتايل فهي م�سطرة للدفاع عنها مهما كانت �لظروف، حيث �أن لها نفوذً� قويًا لي�ش يف �خلليج 
�لعربي فح�سب، بل �أي�سًا يف �ملناطق �جلبلية �ملمتدة على طول �له�سبة �لإير�نية، وكان �لربيطانيون 
يرون اأن الو�سع يجب اأن ي�ستمر ل�سالح ا�ستمرار العالقات التجارية والن�ساط التجاري للموؤ�س�سات 
�لرئي�سية  �لإير�نية  و�ملر�كز  �ملدن  جعل  �لربيطانيني  على  ويحتم  �لربيطانيني،  �لأعمال  ورجال 
�لو�قعة يف �لأقاليم �ل�سمالية من �إير�ن مثل مدن كرمان، ويزد، و�سري�ز، و�أ�سفهان يف ماأمن من 
�ملناطق  وهي  �لكبريتني،  �لدولتني  نفوذ  من  �لفا�سلة  �ملناطق  وكذلك  �لرو�سية)43(،  �لتهديد�ت 
التي  الأفغانية، والأنهار  ال�سحراوية املاحلة وامل�سماة ب�سحراء )لوط(، واملحافظة على احلدود 
وهذ�  �لي�سار،  �إلى  تقع  �جلبال  وحيث  فيها،  �مل�سافرين  للرحالة  �ملاألوفة  �لإير�نية  �له�سبة  ت�سق 
عن  ف�ساًل  �إيــر�ن،  �سمال  يف  �لو�قعة  �خل�سبة  �ملجاورة  �ملنطقة  لرو�سيا  يرتك  �لطبيعي  �لتق�سيم 

مقاطعة خر�سان �لكبرية.

�لقو�ت  على  �لربيطانية  �حلكومة  �عتمدت  فقد  للخليج،  �ل�سمالية  باحلدود  يتعلق  وفيما 
�لعثمانية و�لقبائل �لعربية �لقاطنة على �سفاف نهري دجلة و�لفر�ت للدفاع عنها �إذ� حاولت رو�سيا 

�لتو�سع نحو �خلليج �لعربي)44(.

ومل تكتف بريطانيا بحماية �لعثمانيني للخليج من �ل�سمال، و�إمنا قامت بت�سجيع �لعثمانيني 
على تدعيم قو�تهم يف �ملمر�ت �لطبيعية �لتي توؤدي �إلى ه�سبة �إير�ن و�أرمينيا)45(. و�أوحت للدولة 
�لعثمانية باأن �تخاذ مثل هذ� �لإجر�ء �سروري للعثمانيني، ولأن هذه �ملمر�ت �لطبيعية تعترب مبثابة 
اخلطوط الهامة للدفاع عن دولتهم)46(. �أما �لأهد�ف �خلفية لربيطانيا من ور�ء ذلك فهي �لدفاع 
عن م�ساحلها، �إذ كان باإمكان �لقو�ت �لربيطانية �حتو�ء �أي هجوم رو�سي على �خلليج، وتطويقه 

من جنوب �أرمينيا و�سمال �إير�ن.

ورغم هذه �لإجر�ء�ت �لربيطانية �لتي �تخذت حيال �لدفاع عن مناطق نفوذها يف �ملحيط 
�لهندي و�سبه �لقارة �لهندية، فاإن كثريً� من �لربيطانيني �ملهتمني باأمور �ل�سرق، قد �نزعجو� من 
�أن بع�سهم �تهم �حلكومة �لربيطانية  و�أملانيا، حتى  �ل�سرق، وخا�سة رو�سيا  �لدولية يف  �لتطلعات 
بالتباطوؤ و�لإهمال، وكان م�سدر خوف هوؤلء هو ��سمحالل �ل�سيطرة �لربيطانية، خا�سة و�أنهم 
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كانو� يعتقدون باأن رو�سيا و�أملانيا قد تو�سلتا �إلى �تفاق وتفاهم �إز�ء م�ساألة �خلليج �لعربي)47(.

وعلى �أية حال حتى ولو مل يكن هناك تفاهم بني �لدولتني �لرو�سية و�لأملانية، فاإن خطر �ندلع 
�حلرب بني �لدول �لثالث كان قائمًا يف منطقة �خلليج، �إذ� ما حاولت �إحد�هما �لتقدم نحو �إير�ن 

�أو �خلليج �أو �لعر�ق.

�إن هو�ج�ش �خلوف �لتي كانت تدور يف �أذهان �مل�سوؤولني �لربيطانيني، لها ما يربزها، حيث �أن 
�ل�سيا�سيني �لرو�ش قد ن�سرو� مالحظاتهم يف جملة National Review حول �لأطماع �لرو�سية 
يف �إير�ن، و�تخذو� من �ملوقع �جلغر�يف لرو�سيا و�حلدود �مل�سرتكة بينهم وبني �إير�ن ذريعة للتدخل 
يف �سوؤون �إير�ن �لد�خلية. وعرب �أحدهم عم �أطماع �لرو�ش يف �خلليج بالقول “�إن �لو�سع �جلغر�يف 
لرو�سيا و�إير�ن جعل م�ساحلهما م�سرتكة لفرتة تزيد عن قرون، ولذلك ل ن�ستطيع �أن نتخيل �أن 

�ملحاولة �ستكون جمدية من جانب �إجنلرت� ملنع رو�سيا من �لقرت�ب من �خلليج �لعربي”)48(.

�أما �ملوقف �لإير�ين فكان منحازً� لرو�سيا منذ �أو�ئل �لقرن �لتا�سع ع�سر يف عهد فتحعلي �ساه 
�لإير�نية من  رو�سيا، منعت �حلكومة  �ملعاهد�ت مع  �إير�ن مبجموعة من  تكبلت  �لقاجاري، حيث 

�نتهاج �سيا�سة �حلياد، خا�سة معاهدة تركمان جاي ومعاهدة كلتان.

�لدين  نا�سر  وفــاة  بعد  �ملنطقة  يف  نفوذها  فقد�ن  من  بريطانيا  خمــاوف  ت�ساعفت  لقد 
�إلى  �أ�سيف يف عهده  �إذ  �ساه �لقاجاري )1848– 1896(، وتولى �بنه مظفر �لدين �ساه �لعر�ش. 
�ملناف�سة �لرو�سية ظهور معار�سة �إير�نية قوية من رجال �لدين و�ملثقفني و�مل�ستنريين �لإير�نيني، 
و�سيا�سية حتفظ  �قت�سادية  بو�سع قو�نني ونظم  �لأجنبية، وطالب هوؤلء حكومتهم  �مل�سالح  �سد 
جميع  على  قب�ستها  �حلكومة  حتكم  و�أن  ــى،  �لأول �لدرجة  يف  ــر�ين  �لإي و�ل�سعب  �لدولة  م�سالح 
�لإير�نية كانت  للخليج)49(. لكن �حلكومة  �ل�سرقي  �ل�سمال و�ل�ساحل  �لإير�نية خا�سة يف  �لأقاليم 
متر بظروف �قت�سادية �سيئة، مل ت�سمح لها بالتخل�ش من تدخالت كل من بريطانيا ورو�سيا، فقد 
و�أنه تخل�ش من �لديون  للدولة،  باأن نا�سر �لدين �ساه قد �حتفظ برثوة كبرية  �ل�سائعات  ترددت 
�خلارجية قبل وفاته. لكن هذه �ل�سائعات مل يكن لها �أ�سا�ش من �ل�سحة، فقد كانت خزينته خاوية 

متامًا، وتر�كمت �لديون �خلارجية على �إير�ن. 
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وكان ملظفر �لدين �ساه �لقاجاري دور كبري يف ن�سوء �مل�ساكل �لقت�سادية، �لتي كانت تعاين 
منها �لدولة، ب�سبب تبديده لرثو�ت �لدولة على نف�سه وبطانته منذ �أن كان وليًا للعهد.

وقعت  �لدولة  و�أن  �لإيــر�ين،  �لعر�ش  �عتلى  �أن  بعد  �ملوقف  �لدين خطورة  �أدرك مظفر  لقد 
�لتوجه  �سوى  �ملــاأزق،  للخروج من هذ�  �سبياًل  �ل�ساه �جلديد  �لديون �خلارجية، ومل يجد  �أ�سر  يف 
ب�سمان  مالية  وقرو�ش  معونات  �أمل �حل�سول على  على  �لأمر  بادئ  �لربيطانية يف  �إلى �حلكومة 
�إير�د�ت جمارك �ملو�نئ �لفار�سية �ملطلة على �خلليج �لعربي. لكن م�ساعي �ل�ساه مل تكلل بالنجاح 
وقد  �سابقة.  لتجارب وخرب�ت  نتيجة  و�لربيطانية،  �لفار�سية  بني �حلكومتني  �لثقة  �نعد�م  ب�سبب 
طالبت بيوت �ملال �لربيطانية �حلكومة �لإير�نية باإعطاء �سمانات كافية للح�سول على �لقرو�ش، 
وو�فقت  ماليني،  مر�قبني  ت�سرف  حتت  �خلليجية  �ملو�نئ  يف  �جلمارك  �إيـــر�د�ت  و�سع  مقابل 
�حلكومة �لإير�نية يف بادئ �لأمر على �أن تبد�أ مبينائي بو�سهر وكرمان �إلى �أن يتو�سل �لطرفان �إلى 
�تفاقية مر�سية، لكن هذ� �مل�سروع توقف بعد مطالبة �مل�سوؤولني �لإير�نيني ملظفر �لدين �ساه بعدم 
�لت�سديق على �لتفاقية، �إذ �أن ذلك يعني خ�سوع �ل�ساحل �ل�سرقي للخليج �لعربي باأكمله لل�سيادة 
�لتامة على جميع  �لربيطانية. ولذلك فاإن �لربيطانيني خ�سرو� فر�سة ثمينة ل�ستكمال �ل�سيطرة 

�أجز�ء �خلليج)50(.

�لبنوك  ورف�ش  �إيــر�ن،  يف  �ملتدهورة  �لقت�سادية  �لظروف  �لرو�ش  ��ستغل   1900 عام  ويف 
�لربيطانية م�ساعدتها، وتقدمو� بعر�ش قرو�ش على �حلكومة �لإير�نية مببلغ مليونني وربع مليون 
�لير�نية قرو�سها �خلارجية من هذ�  �أن تدفع �حلكومة  �لتفاقية  �إ�سرتليني. وقد ت�سمنت  جنيه 

�ملبلغ، و�أل تقرت�ش من �أى دولة �أجنبية �إل بعد مو�فقة رو�سيا.

لقد �أثبتت رو�سيا تفوقها و�سيطرتها على �ل�سيا�سة �لير�نية منذ تو�سعها فى �آ�سيا �لو�سطى، 
وما  جاى  تركمان  �تفاقية  من  بد�أ  �لدولتني  بني  عقدت  �لتى  �لتفاقيات  خالل  من  ذلك  ويت�سح 
بعدها. وقد فر�ست جميعها �سروطًا قا�سية على �حلكومة �لإير�نية، كما ح�سل يف هذه �لتفاقية، 
حيث �أن �إير�ن مل ت�ستفيد من هذ� �لقر�ش، و�لتزمت بن�سو�ش �لتفاقية ودفعت معظم ديونها من 
�لبنوك �لرو�سية و�لربيطانية، وكان عليها �أن تلجاأ �إلى رو�سيا مرة ثانية طالبة منها قرو�سًا �أخرى 

يف عام 1902 بال�سروط ال�سابقة)51(.
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حاول مظفر الدين �ساه وب�سغوط من الراأي العام الإيراين اأن يحرر دولته من العتماد على 
�لدول �لأوروبية، فبد�أ يف تنمية �ملو�رد �لقت�سادية لبالده مثل تنظيم �لر�سوم �جلمركية يف مو�نئ 
�خلليج وبناء �ل�سدود، و�سق �لطرق بني �ملدن و�ملو�نئ �لير�نية �لرئي�سية)52(، ولتحقيق هذ� �لغر�ش 
�سبكة  لبناء  �مل�ساعد�ت  بتقدمي  رو�سيا  فقامت  �ملالية،  �مل�ساعد�ت  �إلى  ما�سة  بحاجة  �إير�ن  كانت 
�لطرق �لتجارية بني بحر قزوين و�لعا�سمة طهر�ن. ويالحظ �أن �مل�ساعد�ت �لرو�سية كلها �ن�سبت 
يف قنو�ت �إ�سالحات �لبنية �لأ�سا�سية لالقت�ساد �لإير�ين، خا�سة يف �ملناطق �ل�سمالية، بينما مل 
�مل�ستفيدة  هي  رو�سيا  وكانت  �لرو�سية.  �مل�ساعد�ت  من  �جلنوبية  و�ملناطق  �خلليج  مو�نئ  ت�ستفد 
�لوحيدة من هذه �مل�ساعد�ت، حيث �زدهرت �لتجارة �لرو�سية مع �إير�ن، وح�سلت على �متياز�ت 
م�سجعة من �حلكومة �لإير�نية، و�نت�سرت �لبعثات �لتجارية �لرو�سية يف �ملدن و�لأقاليم �لإير�نية 

�ملختلفة، حتى يف منطقة �خلليج، حيث فتح �لرو�ش قن�سلية لهم يف ميناء لنجة)53(.

م�ساريعها  ل�ستكمال  �لأجنبية،  و�لقرو�ش  �مل�ساعد�ت  من  �ملزيد  �إلى  بحاجة  �إير�ن  وكانت 
وح�سلت  رو�سيا،  مو�فقة  بعد   1903 عام  يف  بريطانيا  من  قرو�ش  على  ح�سلت  حيث  �لإمنائية، 
�إقليم  يف  �لبرتول  عن  �لتنقيب  مثل  وجنوبها،  ــر�ن  �إي غرب  يف  �سخمة  �متياز�ت  على  مبوجبها 

عرب�ستان.

�خلليج،  من  �ل�سرقي  �ل�ساحل  على  ت�ستحوذ  مل  رو�سيا  �أن  �إل  �لرو�سي،  �لتفوق  هذ�  ورغم 
و�أ�سبحت هذه �ملناطق حتت �لنفوذ �لربيطاين، كما �أن �حلو�ر كان م�ستمرً� بني �لدولتني �لإير�نية 

و�لرو�سية، للمحافظة على ��ستقالل �إير�ن ووحدة �أر��سيها.

�زد�دت �ملخاوف �لرو�سية و�لربيطانية يف �لعقد �لأخري من �لقرن �لتا�سع ع�سر، لت�ساعف 
�أملانيا جمموعة من  فاأر�سلت  �ل�سرق،  �لدولتني يف  �لدخول يف مو�جهة حربية مع  �أملانيا يف  جهود 
خرب�ئها �إلى �لآ�ستانة لإجناز م�سروع �سكة حديد بغد�د عام 1900م، وكان من �ملفرت�ش �أن ي�سل 
�إلى �لكويت. كما �ساركت �ل�سركات �لأملانية حكومتها يف تثبيت �أقد�مها يف �خلليج �لعربي، فاأ�س�ش 
روبرت ونكو�ش Robert Wonckhaus �سركة لتجارة �ل�سدف و�للوؤلوؤ يف �خلليج �لعربي يف عام 

1903، كما فتحت �أملانيا قن�سليتها يف بو�سهر يف عام 1904، ملتابعة م�ساحلها �لقت�سادية)54(.

كل هذه �لأمور جعلت �لدولتني �لرو�سية و�لربيطانية تعيد�ن �لنظر يف مو�قفهما يف �خلليج 
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�إذ�  ب�سكل جيد،  �لأملانية  �لتحركات  لها مبتابعة  ي�سمح  �لعربي، وكانت بريطانيا يف و�سع مل يكن 
خطورة  �أدركــت  �أنها  �إل  �أفريقيا)55(.  جنوب  يف  لن�سغالها  �ملنطقة  يف  م�ساحلها  بحجم  قي�ش  ما 
على   1903 عام  يف  �خلليج  �إلى  تفقدية  برحلة  �لهند  حكومة  نائب  كريزون  �للورد  فقام  �ملوقف، 
�أن  ولإثبات  �ل�سكان،  نفو�ش  و�حد يف  �آن  و�لطماأنينة يف  �لرعب  لبث  ر�أ�ش حملة ع�سكرية �سخمة 
�لقو�ت �لربيطانية قادرة على �لدفاع عن �ملنطقة �سد �أي قوة خارجية. وقد عرب عن هذ� �ملوقف 
بو�سوح �للورد لن�سدون Lord Nsdoene وزير خارجية بريطانيا �آنذ�ك حيث �أكد �أهمية �خلليج 
بالن�سبة للحكومة �لربيطانية، فاأعلن يف جمل�ش �لعموم “�أن ح�سول �أي دولة على موطئ قدم لها 
على جانبي �خلليج ميثل تهديدً� مبا�سرً� للم�سالح �لربيطانية، وعلينا مقاومة ذلك ب�ستى �لطرق 

و�لو�سائل”)56(.

يف  م�ساحلها  على  �حلفاظ  ل�سمان  �لكفيلة  �لحتياطات  �تخذت  فقد  برو�سيا  يتعلق  وفيما 
�لأملاين،  �لتدخل  �سد  لها  �ملو�لني  �لإير�نيني  بتحري�ش  وقامت  خا�سة،  �سمالها  ويف  عامة  �إيــر�ن 
�إ�سافة �إلى �أنها �أوقفت قو�تها على طول �حلدود �ل�سمالية لإير�ن يف حالة ��ستنفار م�ستمر، حت�سبًا 

لأي عملية ع�سكرية.

وقد �ن�سمت �إلى هاتني �لقوتني فرن�سا �لتي تعترب �لعدوة �لتقليدية لأملانيا يف �أوروبا، وكون 
ثالثتهم حتالفًا ثالثيًا �سد �أملانيا حيث وقعو� على �تفاقية بهذ� �خل�سو�ش يف عام 1894 و�سميت 
بني  �إز�لة �خلالفات  بارز يف  دور  لفرن�سا  وكان   ENTENTE CORDIALE �لودي  بالتفاق 
رو�سيا وبريطانيا حول �مل�ساألة �ل�سرقية، فقامت بو�ساطة ناجحة حيث �أ�سفرت عن عقد �تفاقية يف 

31 �أغ�سط�ش 1907 لتق�سيم مناطق نفوذ �لدولتني يف �آ�سيا)57(.

وفيما يتعلق باإير�ن فقد ق�سمت �إلى ثالث مناطق: فا�ستحوذت رو�سيا على �لأقاليم �ل�سمالية 
من �إير�ن، مثل منطقة ق�سر �سرين و�أ�سفهان ويزدوخو�ن �إلى �حلدود �لأفغانية، بينما بقي �ل�ساحل 
�ل�سرقي من �خلليج حتت �لنفوذ �لربيطاين، �بتد�ء من بندر عبا�ش وكرمان �إلى �حلدود �لأفغانية، 

وهي مناطق �إ�سرت�تيجية للدفاع عن �سبه �لقارة �لهندية.

ومل يبق لإير�ن �سوى �ملناطق �لو�سطى �جلبلية و�ل�سحر�وية وهي �أقل مناطق �إير�ن خ�سوبة 
و�أكرثها ندرة للمياه.
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�إجر�ء�ت  باتخاذ  حكومته  وطالب  �ملجحفة  �لتفاقية  هذه  �سد  �لإير�ين  �ل�سعب  ثار  وهكذ� 
تعيد لإير�ن حريتها و��ستقاللها، وكان من ثمار هذه �ملعار�سة �لإير�نية و�سع د�ستور ع�سري لإير�ن 

يف عام 1909م.

*   *   *
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الف�صل الرابع

قيام دولة البو�صعيد يف عمان

التطورات القت�صادية والع�صكرية التي �صهدتها عمان يف عهد �صلطان بن �صيف.

بعد �أن فقد �لربتغاليون نفوذهم يف منطقة �خلليج �لعربي يف عام 1622م �نف�سح �ملجال �أمام 
�لقوى �ملحلية من �لعرب و�لفر�ش كي ميار�سو� ن�ساطًا مالحيًا ر�ئدً�، وحاولت هذه �لقوى �أن تب�سط 
�سيادتها و�سيطرتها على �جلزر و�ملو�نئ �ملطلة على جانبي �خلليج �لعربي، لكن تعاظم �خلالفات 
بني �لفر�ش و�لعمانيني حال دون �ل�ستمر�ر يف �إجناح م�ساعي �لطرفني وحتقيق �أحالم وطموحات 

كل منهما. 

يجدر بنا �أن نو�سح حالة دولة �ليعاربة وما و�سلت �إليه من قوة قبل �أن نتناول �لعو�مل �لتي 
�أدت �إلى ظهور دولة �لبو�سعيد يف عمان يف منت�سف �لقرن �لثامن ع�سر، فقد �سهدت عمان منذ 
�لعقد �لثاين من �لقرن �لثامن ع�سر )1711- 1719م( نه�سة �قت�سادية وع�سكرية مل ت�سهدها هذه 
�ملنطقة من قبل. فقد جنح �لإمام �سيف بن �سلطان يف توحيد معظم �لقبائل �لعمانية �لتي كانت 
متفرقة وخمتلفة فيما بينها، كما قام بتتبع فلول �لربتغاليني يف منطقة �خلليج و�سبه �لقارة �لهندية 
و�ل�سو�حل �ل�سرفية لأفريقيا، �إ�سافة �إلى ما قام به من �لإ�سالحات �لقت�سادية، حيث �أولى عناية 

خا�سة بحفر �لآبار وغر�ش �لأ�سجار �ملثمرة ول�سيما �لنخيل يف جميع �أنحاء عمان)1(. 

غد�  حيث  كبريً�،  دورً�  �لعمانية  �لبحرية  �لقو�ت  لعبت  فقد  �لع�سكري  �جلانب  على  �أمــا 
�أ�سطولهم م�سدر خوف وهلع جلميع �لقوى �لأوروبية �ملتو�جدة يف مياه �خلليج �لعربي، وكان هذ� 
�لأ�سطول يرت�وح ما بني 24 و 28 مركبًا متباينة �لأحجام. وقد حتدثت �لعديد من �مل�سادر �لعمانية 
و�لأجنبية عن �لأ�سطول �لعماين و��ستعد�د�ته �لبحرية، حيث ذكرت هذه �مل�سادر �أن �إحدى �سفن 
�لأ�سطول قد ثبت على ظهرها ثمانية مد�فع، يف �لوقت �لذي و�سل فيه عدد جنود �جلي�ش �أكرث من 

�ستة وت�سعني �ألف فار�ش)2(، و�إن كنا نعتقد �أن هذ� �لعدد مبالغ فيه. 
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وقد دفع ذلك �سركة �لهند �ل�سرقية �لربيطانية �إلى �لعتقاد باأنها �ستفقد �ل�سيطرة على مياه 
�ل�سفن  وقاية �سد  �إجر�ء�ت  �تخذت  لذلك  ل�سفنها،  �لعمانية  �لتهديد�ت  ��ستمرت  ما  �إذ�  �خلليج 

�لعمانية . 

�أما �لعمانيون فلم يكتفو� مبهاجمة �ل�سفن �لأجنبية يف مياه �خلليج �لعربي يف �لقرنني �ل�سابع 
�إلى �سو�حل مليبار ومدر��ش)3(. ونتيجة لهذا الن�ساط  ع�سر و�لثامن ع�سر، و�إمنا و�سلت غار�تهم 
حيث  �لأجانب  �لرحالة  من  جمموعة  قبل  من  قا�سية  لنتقاد�ت  �لعمانيون  تعر�ش  فقد  �لبحري 
�لربتغاليون عند غزوهم  ول�سيما  �لأوربيون  فعله  ما  تنا�سو�  بينما  و�لوح�سية،  بالق�سوة  و�سفوهم 

ل�سبه �لقارة �لهندية و�ملحيط �لهندي و�خلليج �لعربي �سد �لعرب و�مل�سلمني)4(. 

�عتمد �لعمانيون يف ن�ساطاتهم �لبحرية على عن�سر �ملفاجاأة، و�ساعدهم على ذلك معرفتهم 
باملنافذ و�لثغور يف مياه �خلليج و�ملحيط �لهندي. وقد ��سرتك مع �لأ�سطول �لعماين جمموعة من 
�إلى  ت�سل  مل  �ملحلية  �ل�سفن  �سناعة  �أن  ذلك  �ملحلية)5(،  �ل�سفن  بجانب  �ل�سنع  �لأجنبية  �ل�سفن 
�لدرجة �لتي متكنها من مو�جهة �لأ�ساطيل �لأوروبية �ملتطورة، وعلى �لرغم من ذلك فقد متيزت 
من  مثيالتها  من  باأقل  يكن  مل  دقيق  ع�سكري  بنظام  حد�ثتها  من  �لرغم  على  �لعمانية  �لبحرية 

�لبحرية �لربيطانية و�لهولندية وغريهما . 

و�لإد�ريـــة  �لقت�سادية  �لإجنـــاز�ت  ب�سبب  �ملنطقة  يف  �لعمانية  �لطموحات  تز�يدت  لقد 
و�لع�سكرية �لكبرية �لتي حققتها دولة �ليعاربة يف �أو�خر عهدها، فلم تقت�سر �أهد�فها على مو�جهة 
�متياز�ت  لها  تكون  �أن  �أر�دت  و�إمنا  �لبحار،  يف  �لعابرة  �ل�سفن  على  و�لإغــارة  �لأجنبية  �مل�سالح 
من  �خلليج  من  �ل�سرقي  �ل�ساحل  و�أ�سبح  �ملنطقة،  يف  �لنفوذ  ذ�ت  �لــدول  م�سالح  تفوق  وحقوق 

�ملناطق �لتي تطلع �إليه �لعمانيون لعدة �أ�سباب منها:

1- �ل�سالت �لتاريخية �لقدمية �لتي تربط �ل�ساحلني . 

للربتغاليني  �لتي فتحت ميناء كينج كقاعدة جتارية  �ل�سفوية  �لدولة  �لنتقام من   -2
منذ عام 1625 .

3- تطلعات �لدولة �ل�سفوية �إلى عمان منذ حترير جزيرة هرمز يف عام 1622 حيث 
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حاول �ل�ساه عبا�ش �لأول تتبع فلول �لربتغاليني �إلى م�سقط لأغر��ش تو�سعية)6(. 

ولذلك �نت�سرت �لفو�سى يف �ملو�نئ و�ملدن �لفار�سية �ملطلة على �خلليج بعد �أن قام �لعمانيون 
مبو�جهتها، وت�سربت �ل�سائعات بني �أهايل بندر عبا�ش باأن �ل�سفن �لعمانية تنوي �لإغارة على هذ� 

�مليناء مثلما �أغارت من قبل)7( على ميناء كنج �سد �لوكالة �لربتغالية)8(. 

�لربيطاين  �لهولندي  �لتناف�ش  نتيجة  فار�ش كانت متر بظروف حرجة  �أن  بالذكر  و�جلدير 
منذ عام 1628 على �حتكار �لأ�سو�ق �لفار�سية من جهة وكذلك �لغزو �لأفغاين لأر��سيها يف عام 
1719117 من جهة �أخرى، فانتهز �لإمام �سلطان بن �سيف هذه �لفر�سة باأن طلب من �ل�ساه �أن يعامل 

�لعمانيني معاملة �لأوربيني يف �لأر��سي �لفار�سية، باأن مينحهم �حلقوق و�لمتياز�ت �لتي منحها 
للربيطانيني و�لهولنديني و�لربتغاليني، وقد حذر �لإمام �ل�ساه باأنه �إذ� رف�ش �ل�ستجابة للمطالب 

�لعمانية، فاإنه �سيهاجم ميناء بندر عبا�ش ويدمره)9(. 

كان على �حلكومة �لفار�سية �أن تاأخذ �لتهديد�ت �لعمانية ماأخذ �جلد بعد �أن �أثبتو� جد�رتهم 
يف �حلروب �لبحرية، و�أ�سبحت دولتهم �ملناف�ش �لوحيد لفار�ش يف �خلليج بل تفوقت عليها وهددت 
�ملدن و�ملو�نئ و�جلزر �لو�قعة يف �خلليج �لعربي يف �ل�سنو�ت �لأخرية من �لقرن �ل�سابع ع�سر، بينما 
مل يكن باإمكان �حلكومة �لفار�سية مقاومة �لقو�ت �لعمانية حيث كان �لفر�ش يعانون من �لنق�ش 
�ل�سديد يف �لقو�ت �لبحرية ، فاجتهت �حلكومة �لفار�سية �إلى �سركة �لهند �ل�سرقية ملعاونتها �سد 
�لعمانيني و�إخ�ساع م�سقط لها، وقد وعدت فار�ش �ل�سركة مبنحها �متياز�ت �سخية يف م�سقط �إذ� 

�أخ�سعت ل�سيادتها)10(. 

مل تتحم�ش �سركة �لهند �ل�سرقية للعرو�ش �لفار�سية بعد �أن غدت عمان قوة كبرية، ومل يكن 
من م�سلحتها اأن تتورط يف نزاعات حملية غري م�سمونة النتائج، اإ�سافة اإلى اأن املناف�سة بني هاتني 
�ل�سرورة  بل كانت  لي�ش هذ� فح�سب  �لأولى،  �لدرجة  �لربيطانية يف  �مل�سالح  �لقوتني كان يخدم 
�أقد�مها  وتثبيت  �لتحررية  لقمع �حلركات  �لهندية  �لقارة  �سبه  �لربيطانية يف  �لقو�ت  بقاء  حتتم 

هناك . 

لعل �ل�سركة �أدركت �أن �لفر�ش ل يلتزمون بتعهد�تهم، حيث �أن حكومة �ل�ساه �متنعت �سابقًا 
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بني  عليها  �لتفاق  مت  و�لتي  عبا�ش  بندر  جمارك  عو�ئد  من  �لربيطانية  �ل�سركة  ن�سيب  دفع  عن 
�لدولتني، وكان هذ� مربرً� كافيًا لمتناع �ل�سركة عن م�ساعدة �لفر�ش �سد �لعمانيني. 

تتقدم  ل  كي  �ل�ساه،  لدى  مكانتها  تفقد  ل  �أن  على  حري�سة  كانت  �ل�سركة  فــاإن  ذلك  ومع 
حكومته بطلب �مل�ساعدة من �لهولنديني �ملناف�سني لها يف �ملنطقة، ولذلك �قرتح وكيل �ل�سركة على 
جمل�ش �لإد�رة يف �سور�ت �أن تبيع عددً� من �ل�سفن �لجنليزية �ل�سغرية حلكومة �ل�ساه للدفاع عن 
اأرا�سيها، لكن رف�ض املجل�ض التورط يف النزاعات بني عمان وفار�ض، ولعل �سبب الرف�ض هو تخوف 
�ل�سركة من �حتمال تاأ�سي�ش قوى بحرية حملية �أخرى فيتعر�ش �خلليج للخطر فتزد�د �ملنازعات 

�لبحرية بني هذه �لقوى)11(. 

بحرية  �أعــارو�  حيث   1696 عام  يف  فار�ش  ملعاونة  ��ستعد�دهم  �أبــدو�  فقد  �لربتغاليون  �أما 
�لأخرية عددً� من �ل�سفن، فعلم �لعمانيون بذلك فاأ�سبحت وكالت �لربتغاليني �لتجارية وقو�عدهم 
وكان  �لعمانية)12(،  �لبحرية  من  لالنتقام  لإفريقيا عر�سة  �ل�سرقية  و�ل�سو�حل  كنج  �لع�سكرية يف 
ذلك �إيذ�نا بقيام �إمرب�طورية عمانية �سا�سعة يف عهد دولة �لبو�سعيد يف �سو�حل �أفريقيا �ل�سرقية. 

التفكك الأ�صري والع�صبية القبلية: 

بن  �سيف  بن  �سلطان  �لإمـــام  عهد  يف  �لعمانية  �لبحرية  تفوق  ��ستمر�ر  من  �لرغم  على 
�سلطان )1711 – 1718( �إل �أن بو�در �لتفرقة و�لتفكك قد ظهرت يف عمان ب�سكل ملحوظ. وقد 
�لقبلية  �لنز�عات  و�لق�ساء على  ربوع عمان،  و�ل�ستقر�ر يف  �لأمن  ن�سر  �إلى  �سلطان  �لإمام  �سعى 
من  بالعديد  عهده  يف  �لعمانية  �لبحرية  فقامت  قوية،  �ليعاربة  دولة  و�إبقاء  �لأ�سرية  و�خلالفات 
�لعمليات �لناجحة يف مياه �خلليج حيث متكنت من �إخ�ساع جزر لرك وهرمز وق�سم مل�سقط، كما 
متكن �لعمانيون من �ل�ستيالء على �لبحرين يف عام 1718 )13(. وقد حاول �لفر�ش ��ستعادة �جلزر 
�لتابعة لبندر عبا�ش �لتي فقدوها، �إل �أن �لغزو �لأفغاين لبالدهم يف عام 1719 حال دون متكنهم 

من ��سرتد�د هذه �جلزر)14(. 

�ل�سر�عات  نتيجة  مبا�سرة  �سلطان  �لإمــام  وفاه  بعد  عمان  يف  �لد�خلية  �لأو�ساع  تدهورت 
�لأ�سرية و�لع�سبية �لقبلية، حيث لعبت �لع�سبية �لقبلية �لدور �لأكرب يف و�سع نهاية لهذه �لدولة، 
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�لإبا�سي يف عمان هو  �ملذهب  وكان  و�لغافرية  �لهناوية  بعد ظهور  بينهم  فيما  �لعمانيون  فتناحر 
�ملذهب �لر�سمي، ونظام �لإمامة يف عمان يحظى ب�سعبية كبرية، لكن �لنظام �لور�ثي مل يلق ترحيبًا 

كبريً� هناك، خا�سة �أن �لإمام كان ُيختار من قبل �أهل �حلل و�لعقد ثم يبايع من قبل �لعامة)15(.  

بعد وفاة �لإمام �سلطان �سغر من�سب �لإمامة، فانق�سم �لعمانيون �إلى فئتني �إحد�هما نا�سرت 
�سيف بن �سلطان وهو �سغري �ل�سن وو�سيه يعرب بن بلعرب، بينما نا�سرت �لفئة �لثانية وهي من 
�لعلماء و�لأعيان مهنا بن �سلطان. وحجة �لعلماء يف ذلك �أن �إمامة �ل�سبي ل جتوز، وقالو� ل جتوز 
�إمامته يف �ل�سالة فكيف يبايع �إمامًا يتولى �لأحكام ويلي �لأمو�ل و�لدماء و�لفروج، ول يجوز �أن 

يقب�ش ماله ومال �لأيتام و�لأغنياء من ل ميلك �أمره)16(. 

هذ�  وكان  �سلطان،  بن  مهنا  �إمامة  و�أعلنو�  �ل�سبب  لهذ�  �سيف  مبايعة  هوؤلء  رف�ش  وهكذ� 
�إد�رية  باإ�سالحات  قام  حيث  ناجحًا،  �إد�ريــًا  كان  �أنه  ويروى  �لر�حل،  �لإمام  لأخت  زوجًا  �لإمام 
و�قت�سادية يف �لدولة. وعلى �لرغم من مر�جعته للعلماء يف �لأمور �ل�سرعية و�لدينية �إل �أن �أهل 
عمان مل يعرتفوا به اإماما على الرغم من جهوده يف م�ساعدة ال�سعب، فقد اأمر باإ�سقاط ال�سرائب 
عن كاهلهم )17(، لكن �هتماماته بالإ�سالحات مل ت�سفع له عند �أهل عمان من �لعامة �لذين �ن�سمو� 

�إلى �سيف بن �سلطان ويعرب بن بلعرب . 

متكن يعرب من قتل مهنا و�أُعلن �سيف �إمامًا على عمان، ولكن كان �إماما ��سميًا بينما �أ�سبح 
يعرب �حلاكم �لفعلي للدولة. ومل تنق�ش فرتة طويلة من �لزمن �إل وثار �لعمانيون مرة �أخرى على 
�أثناء حكمه، وقد تولى �أهل �لر�ستاق  يعرب ب�سبب جتاهله �لتام لو�سية �سيف وخمالفاته �لكثرية 
�أ�سبحت عمان مرتعًا للخالفات �لأ�سرية و�لع�سبية �لقبلية،  زعامة �ملعار�سة �سد يعرب. وهكذ� 
قبائل  مب�ساندة  يعرب  يعزل  �أن  �لإمــام  خال  وهو  نا�سر  بن  بلعرب  من  �لر�ستاق  �أهل  طلب  حيث 
�لهناوية �لتي تنت�سب �إليها �ليعاربة، ون�سب �سر�ع مرير ر�ح �سحيته �أكرث من مائة وخم�سني قتياًل، 

�إلى �أن متكن بلعرب من عزل يعرب و�أعلن �سيف �إمامًا على عمان للمرة �لثانية يف عام 1723.

مل ت�ستقر �لأو�ساع يف عمان بعد عام 1723، بل ت�ساعفت معاناة �لعمانيني عندما �نق�سمو� 
�إلى غافرية بزعامة حممد بن نا�سر �لغافري، �لذي كان و�ليًا على �لبحرين من قبل دولة �ليعاربة، 
وبعد تويل بلعرب بن نا�سر �لإمامة جاء حممد بن نا�سر ومعه جماعة من قومه من �لغافرية �إلى 
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��ستقباله وهذ� ما دفع  �لأخري مل يح�سن  �أن  �إل  نا�سر،  وبلعرب بن  �لإمام �سيف  �لر�ستاق ملبايعة 
حممد بن نا�سر �إلى �تخاذ مو�قف عد�ئية �سد �لإمام �سيف وبلعرب بن نا�سر، وهكذ� خرج حممد 
بن نا�سر �لغافري ومعه قبيلته و�أن�ساره، ثم �ن�سمت �إليه جمموعة من �لقبائل �لعمانية من �أهايل 
بهلي وبدو �لظاهرة وبني رمي وبني قطب و�لنعيم �إ�سافة �إلى يعرب بن بلعرب �لذي خلع من قبل 
بلعرب بن نا�سر، و�أقامت هذه �لقبائل حلفًا قويًا �سد �لتيار �لآخر من �لهناويني تيار )�سيف بن 

�سلطان(. 

متكن �لتكتل �لغافري من �إحلاق هز�ئم متكررة بالإمام �سيف و�أتباعه، ومل يجد �لإمام �سيف 
بدً� �سوى �لتوجه �إلى بلو�س�ستان حيث جند جمموعة من �لبلو�ش �ملرتزقة �سد �لعمانيني)18(.

�أر�د حممد بن نا�سر �أن يوقف نزيف �لدم �لعماين، فاجتمع بالعلماء و�لأعيان وروؤ�ساء �لقبائل 
من �أن�ساره و�أعلن تنازله عن �لإمامة. 

ويعتقد �أن هذه كانت خطة �سيا�سية من حممد بن نا�سر ليتاأكد من ولء �لقبائل �لعمانية له، 
وقد حتققت رغبته حني رف�ش �ملجتمعون تنازل حممد بن نا�سر و�أعلنو� جتديد ولئهم له يف عام 

1727 خوفًا من ت�ساعف �ملحنة �لتي كانت تعانى منها عمان. 

الغزو الفار�صي لعمان:

�أما �سيف بن �سلطان �لذي بلغ يف ذلك �لوقت �سن �لر�سد �لذي يوؤهله �أن يتويل مهامه كاإمام 
على عمان، فقد ز�د من طموحاته ومت�سكه بحقه �لور�ثي و�عتقد �أنه ل يز�ل يحظى ب�سعبية لدى 
�لإ�سالمية طبقًا  لل�سريعة  �ملخالف  و�سلوكه  ت�سرفاته  ب�سبب  ولكن  قبل ذلك،  نا�سرته  �لتي  �لفئة 
لثو�بت �ملذهب �لإبا�سي خ�سر �سعبيته، وحاقت �لهز�ئم باأعو�نه وجنوده من �ملرتزقة، لذلك طلب 

من �حلكومة �لفار�سية �إر�سال قو�ت لردع خ�سومه من �لغافرية. 

�أ�س�ش من �حلكومات �لفار�سية قوة بحرية يف مياه �خلليج و�أ�سند  �أول من  ويعترب نادر �ساه 
قيادتها �إلى لطيف خان، وكان هذ� �لقائد يتطلع �إلى �لتو�سع يف �ل�ساحل �لعربي من �خلليج، و�تخذ 

من طلب �لإمام �سيف بابًا للنفاذ منه �إلى �حتالل عمان و�إخ�ساعها للحكومة �لفار�سية)19(. 
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كل  وبذل  �إلى عمان،  للتوجه  وبحرية  برية  قوة  ت�سكيل  و�قرتح  �لفكرة  بهذه  �ساه  نادر  رحب 
هيئة  بت�سكيل  �أمر  كما  �لقو�ت،  تعبئة  على  بنف�سه  �أ�سرف  حيث  �ملهمة  هذه  لإجنــاح  و�سعه  يف  ما 
نادر يهدف من ذلك �سم  لدر��سة �ملنطقة وتكون عونًا لقو�ته ومتدها باملعلومات �لالزمة، وكان 

عمان و�لبحرين �إلى فار�ش �إ�سافة �إلى طموحاته يف �ل�سيطرة �لتامة على مياه �خلليج . 

و�سفينتني  كبرية  �سفن  �أربــع  من  �ملوؤلفة  �لفار�سية،  �لقو�ت  �أبحرت   1737 مار�ش   14 ويف 
متو�سطتني وعدد �آخر من �ل�سفن و�لزو�رق �ل�سغرية من ميناء بو�سهر بقيادة لطيف خان، و�ن�سم 
�إلى هذه �لقوة �أن�سار �سيف بن �سلطان. وقد متكنت �لقو�ت �ملتحالفة من �إحلاق �لهز�ئم مبحمد 
�لقو�ت  �أن  بعد  فيما  �سلطان  بن  �سيف  �كت�سف  ثم  ر�أ�ش �خليمة،  بلعرب يف  ويعرب من  نا�سر  بن 
�لفار�سية مل تاأت مل�ساعدته و�إمنا جاءت لإخ�ساع عمان لل�سيادة �لفار�سية، ون�سب خالف �سديد بينه 
وبني لطيف خان حيث �ن�سحب �لأخري �إلى جلفار. وعلى �لرغم من ذلك مل يتعظ مبا جلبه على 
�لبالد من دمار بل �زد�د �سوءً� وق�سوة على �ل�سعب �لعماين، فقام �لعمانيون بثورة �سده، و�أعلنو� 
خلعه وعقدو� �لبيعة ل�سلطان بن مر�سد يف عام 1154هـ/ 1742م وهو �أحد �أفر�د �أ�سرة �ليعاربة)20(. 

رف�ش �سيف بن �سلطان ما �تفق عليه �أهل �حلل و�لعقد من �لعمانيني، بل قاوم بكل ما �أوتي 
�أخرى  ��ستنجد مرة  يحتفظ مبن�سبه  �أن  منه على  كانت �سعيفة، وحر�سًا  �إمكاناته  لكن  قوة  من 
بقيادة حممد  لقو�ته  �أخرى  �إمــد�د�ت  �ساه  نادر  بعث  وقد  �ملتو�جدة يف عمان.  �لفار�سية  بالقو�ت 
تقي خان، وكان �سيف قد وعد �حلكومة �لفار�سية باأنه �سوف يقدم ولء �لطاعة ويعرتف بال�سيادة 
�لفار�سية على عمان، ويدفع �ل�سر�ئب و�لإتاو�ت حلكومتها �إذ� متكنت �لقو�ت �لفار�سية من �إعادة 

حقوقه)21(. 

وعلى �لرغم من �أن �لتجارب �ل�سابقة ل�سيف بن �سلطان مع �لقو�ت �لفار�سية �لتي جاءت �إلى 
عمان لي�ست لن�سرة �لإمام �ملخلوع و�إمنا لأهد�ف تو�سعية �إل �أن �سيفًا طلب من هذه �لقو�ت �لتدخل 
�سد بني قومه)22(، وبهذ� فقد ثقة �لعمانيني �إل من بع�ش �أعو�نه �ملقربني، �أما �لإمام �سلطان بن 

مر�سد فقد �ن�سحب �إلى مدينة �سحار ��ستعد�دً� ملو�جهة حلف �سيف ونادر �ساه. 

و�لتدخل  �لقبلية  و�لع�سبية  �لأ�سرية  �خلالفات  من  عمان  يف  جرت  �لتي  �لأحــد�ث  كانت 
�لفار�سي، موؤ�سرً� على �أن �أ�سرة �ليعاربة �لتي ��ستطاعت �أن جتعل عمان تتمتع بالزدهار �لقت�سادي 
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و�لنمو �لتجاري طيلة قرن من �لزمان، قد و�سلت �إلى نهايتها ب�سبب مغامر�ت حكامها وت�سرفات 
قادتها و�أمر�ئها، وبذلك فقدت هذه �لأ�سرة �أهليتها حلكم �لبالد. 

لقد تفاقمت �ملعاناة و�مل�ساكل وكانت عمان بحاجة �إلى �سخ�ش قوي يعيد �أجمادها ويخل�سها 
�لبو�سعيدي  �سعيد  بن  �أحمد  �هلل  فقي�ش  و�لأقاليم،  �لقبائل  توحيد  على  ويعمل  �لغازية  �لقوة  من 
يف  بــارزً�  دورً�  ولعبت  �لفرتة  تلك  يف  �ل�سيا�سي  �مل�سرح  على  ظهرت  �لتي  �ل�سخ�سية  تلك  لذلك، 
�خلليج، و�أ�س�ست �إمرب�طورية �سملت عمان و�جلزر و�ملو�نئ �لو�قعة يف �خلليج، �إ�سافة �إلى �أجز�ء 
من �ل�سو�حل �ل�سرقية لإفريقيا، ويعترب �أحمد بن �سعيد موؤ�س�ش �لدولة �لبو�سعيدية �لتي �أ�س�ست يف 

عام 1741 وما ز�لت باقية حتى وقتنا هذ�. 

�لتي  �لغازية  �لفار�سية  �لقو�ت  من  عمان  حترير  �سعيد  بن  �أحمد  �أولويات  �سد�رة  يف  جاء 
��ستنجد بها �سيف بن �سلطان لقمع �حلركات �ملعادية له، وقد ر�بطت هذه �لقو�ت يف مدينة ر�أ�ش 
�خليمة على �إثر �لهز�ئم �لتي حاقت بها يف عمان، �إ�سافة �إلى �خلالفات �ل�سديدة �لتي ظهرت بني 

�سيف بن �سلطان وهذه �لقو�ت. 

��ستعدت �لقو�ت �لفار�سية للتدخل يف �ل�سر�عات �لقبلية يف عمان ملنا�سرة �سيف بن �سلطان، 
�ل�سغرية و�سفينتني  �ل�سفن  �إمد�د�ت جديدة تكونت من �ستمائة جندي وعدد من  �أن و�سلت  بعد 
بن  �سيف  و�أن�سار  �لقو�ت  هذه  �لتحمت  وقد  بريطانيا،  من  �لفار�سية  �حلكومة  ��سرتتها  كبريتني 
�سلطان مع قو�ت �لإمام �سلطان بن مر�سد، وجنحت يف �حتالل �لعديد من �ملدن �لهامة مثل ُبهلى 
ونزوى ثم دخلت مدينة م�سقط دون مقاومة، لكنها مل تتمكن من �ل�ستيالء على ح�سن م�سقط، 
وعلى �لرغم من هذه �لنت�سار�ت �لتي �أحرزتها �لقو�ت �لفار�سية يف �ملناطق �ملختلفة يف عمان، �إل 

�أن �لظروف �لد�خلية يف فار�ش وب�سالة �لعمانيني حالت دون بقائها فرتة طويلة هناك. 

ن�سبت خالفات �سديدة بني لطيف خان قائد �لقو�ت �لفار�سية ومريز� تقى خان حاكم �إقليم 
�إقليم فار�ش وعما،ن وجنح مريز� يف �لتخل�ش من مناف�سه �لقوي لطيف  فار�ش حول �ل�سلطة يف 
قر�ر�ته  لتخاذ  خان  تقي  مريز�  �أمــام  �ملجال  فتح  وبذلك  طعامه،  يف  �ل�سم  له  د�ش  عندما  خان 
دون �لرجوع �إلى �ل�سلطة �ملركزية يف بالده، فهاجم �سحار، و�أمام �إ�سر�ر �لعمانيني وب�سالتهم يف 
�حلرب توقفت هذه �لقو�ت �أمام �أ�سو�ر �ملدينة، وجوبهت مبقاومة عنيفة من �ملد�فعني، فقفل ر�جعًا 
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�إلى جلفار بينما بقيت قو�ته حتا�سر ح�سن �سحار. 

وهنا �أدرك �سيف بن �سلطان فد�حة ما �أقدم عليه، و�أن زمام �لأمور قد �أو�سك �أن يفلت من 
�ل�سوء  له  �لفر�ش ي�سمرون  �أن  و�أيقن  قيادها،  ي�سلموه  �لفر�ش على م�سقط ومل  �أن قب�ش  بعد  يده 
�إلى �حلزم  �إلى مملكتهم، فرتكهم عند �سحار وذهب  و�سمها  لال�ستيالء على عمان  ويخططون 
خفية، وقال لبع�ش �ملقربني له �إن هذ� �ملكان �أي �حلزم هو ق�سره وقربه بعد �أن �أ�سحى ُمبغ�سًا من 

�لقا�سي و�لد�ين)23(. 

كان الإمام �سلطان بن مر�سد يقيم يف الر�ستاق يف ذلك الوقت، فلما و�سله نباأ �سقوط م�سقط 
ومطرح وق�سوة ح�سار �لفر�ش ل�سحار، جمع جي�سًا من �لر�ستاق و�لظاهرة وو�دي بني غافر وم�سى 
�إل مائتان خا�ش بهم معارك  �أنهم تفرقو� عنه عند �خلابورة ومل يبق معه  �إلى �سحار، غري  بهم 
�أنه قد فقد معظم قو�ته وتفرق عنه  �أغلبها، غري  �لفار�سية وفق يف  �لقو�ت  �سارية مع كتيبة من 
�لباقون، فانتهى به �ملقام �إلى ح�سن �سحار مع �ملحا�سرين وهو مثخن بجر�حه، فلبث هناك ثالثة 
�أيام على قيد �حلياة ثم و�فاه �لأجل، ثم مات بعده �سيف بن �سلطان باأيام قليلة يف ح�سن �حلزم، 
و�أحمد بن �سعيد)24(، وعلى  �لفر�ش  �لذي كانت فيه �حلرب قائمة على قدم و�ساق بني  �لوقت  يف 
�لعموم بد�أ جنم �أحمد بن �سعيد �لبو�سعيدي يعلو بني �لقبائل �لعمانية لتميزه باجلر�ءة و�ل�سجاعة. 

�أحمد بن  �أ�سهر، و��ستطاع و�ليها  �لفار�سية ملدينة �سحار مدة ت�سعة  �لقو�ت  ��ستمر ح�سار 
�سعيد �أن يقاوم �لغز�ة على �لرغم من �أن �إمد�د�ته قد �أو�سكت على �لنفاد. وظلت �لقو�ت �لفار�سية 
تقذف �ملدينة لياًل ونهارً� باملد�فع �لثقيلة)25(، فا�سطر �ل�سيد �أحمد لطلب �لهدنة، وعقدت �تفاقية 
بني �جلانبني �لفار�سي و�لعماين يف يوليو 1742 بعد �أن فقد �ل�سيد �أحمد بن �سعيد �لأمل يف و�سول 

�إمد�د�ت من قبل �لقبائل �لعمانية.         

ومن �صمن �صروط هذه التفاقية: 

• �إعادة تعيني �ل�سيد �أحمد بن �سعيد حاكمًا على مدينة �سحار.	

• �أن تدفع عمان �سريبة �سنوية لفار�ش)26(. 	
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كانت  و�إمنــا  وغريها،  �ملحلية  �مل�سادر  بع�ش  ذكرت  كما  ��ست�سالمًا  �لتفاقية  هذه  تكن  مل 
مناورة �سيا�سة من �أحمد بن �سعيد �لذي ��ستهدف من ور�ءها عدة �أمور منها: 

• يف 	 �ملوجودة  �حلربية  و�لذخائر  �ملوؤن  جميع  نفدت  �أن  بعد  �لعمانيني  دماء  �إر�قــة  وقف 
�حل�سن. 

• �إعادة بناء قو�ته ��ستعد�دً� خلو�ش �جلولة �لثانية بهدف �لتحرير �ل�سامل. 	

• تاأمني �جلو يف �لبالد بعد �سغور من�سب �لإمامة عقب وفاة �سلطان بن مر�سد، خ�سية �أن 	
يحتدم �ل�سر�ع و�لفنت بني �لعمانيني نتيجة لهذ� �لفر�غ �ل�سيا�سي. 

• �إعادة توحيد �لأقاليم و�ملدن �لعمانية �لتي �أ�سبحت منق�سمة �إلى �سبه دويالت و�إمار�ت 	
�سغرية، �إذ كان �ل�سيد �أحمد بن �سعيد يحكم �سحار بينما �أ�سبحت م�سقط حتت �سيطرة 
�لفر�ش، يف حني �أن حممد بن �سامل �لند�بي كان و�ليًا على بركة، �إ�سافة �إلى �أن بقية 

�ملدن كانت حتت �إد�رة روؤ�ساء �لقبائل و�لع�سائر)27(. 

وبذلك جنح �أحمد بن �سعيد يف توطيد مركزه و�سمن تاأبيد �لقبائل و�لع�سائر �لعمانية، هذ� 
�لطرف  �أ�سبح  حيث  لعمان)28(،  حاكما  ر�سميًا  به  �عرتفت  قد  �لفار�سية  �حلكومة  �أن  جانب  �إلى 

�لرئي�سي يف هذه �لتفاقية، وبذلك تزعم حركة �لتحرير �سد �لوجود �لفار�سي. 

لقد �أح�ش �سيوخ عمان �أن �لأو�ساع قد �ساءت، و�أن عمان بحاجة �إلى �إمام قوي ي�ستطيع �أن 
يوحدها، ل�سيما و�أن �ملذهب �لإبا�سي ل يجيز وجود �أكرث من �إمام للدولة. 

حاول دعاة �إحياء دولة �ليعاربة �إعادتها بعد وفاة �سيف بن �سلطان، فاجتمع �سيوخ و�أعيان 
قرية نزوى وعقدو� �لبيعة لل�سيد بلعرب بن حمري �ليعربي يف ربيع �لأخر من عام 1157 هـ/ 1744م، 
و�أعلنت جمموعة من �ملدن �لعمانية ولءها لالإمام �جلديد مثل بهلى ونزوى و�زكي، بينما حتفظ 
�لبع�ش عن �لعرت�ف به. ومل مي�ش وقت طويل على هذ� �لإمام حتى �ن�سرف عنه �لعمانيون، ومن 
�ملحتمل �أن يكون �ل�سبب ور�ء ذلك هو بع�ش ت�سرفاته �لتي مل تتفق مع �أحكام �ملذهب �لإبا�سي، 
وبذلك بد�أت فر�سة �أحمد بن �سعيد تزد�د يف عمان خا�سة �أنه �أ�سبح حمل تقدير جميع �لقبائل 
�لعمانية و�لأعيان، �لذين كانو� يتطلعون �إلى حترير بالدهم من �لغز�ة و�إعادة �لأمن و�ل�ستقر�ر 
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�إلى ربوع عمان. 

�سبغ  �لــذي  �ل�سرعي  و�لغطاء  �لن�سري  �سلطان  بن  �سيف  وفــاة  بعد  فقدو�  فقد  �لفر�ش  �أمــا 
حمالتهم على �لبالد، وخارت همتهم لي�ش هذ� فح�سب بل تعاظمت �مل�ساكل و�لقالقل �لد�خلية يف 
فار�ش، مما ��سطر حكومة نادر �ساه �إلى �سحب جنودها �ملر�بطني يف عمان ملو�جهة تلك �مل�ساكل، 

مما �سهل على �ل�سيد �أحمد بن �سعيد حتقيق طموحاته. 

من  �لكثري  �أن  من  �لرغم  وعلى  فطنًا،  �سيا�سيًا  كان  �سعيد  بن  �أحمد  �أن  بالذكر  و�جلدير 
�لعمانيني قد �أده�سهم ما كان يقوم به من �إكر�م �لفر�ش وولئه لهم ، �إل �أنهم �أدركو� يف �لنهاية ما 

كان يدبر لهم من �أجل حترير بالده حيث مت له ذلك يف عام 1744 )29(. 

بيعة الإمام اأحمد بن محمد بن �صعيد البو�صعيدي: 

ذكر �ل�ساملي يف حتفة �لأعيان ب�سرية �أهل عمان »�أن �أحمد بن �سعيد ملا �آل �إليه �أمر عمان كله 
وعول �أهلها عليه �جتمع �أكابر �لر�ستاق و�سائر �أكابر عمان، فاتفقو� على عقد �لإمامة لأبي هالل 
وهو �لإمام �ملعظم �لفا�سل �ملمجد �أحمد بن حممد �ل�سعيدي �لأزدي �لعماين �ل�ستقامي �لإبا�سي 

�ملذهب«)30(. 

مل تتناول �مل�سادر �لعمانية �لتي يعتمد عليها يف كتابة �لتاريخ �لعماين حياة �أحمد بن �سعيد 
�لبو�سعيدي قبل �أن يتولى ولية �سحار من قبل �لإمام �سيف بن �سلطان �ليعربي، غري �أنها �أ�سارت 
�إلى �أنه كان ينتمي �إلى �أ�سرة عمانية مل يكن لها �ساأن يف �ل�سيا�سة و�لولية يف عمان. وجاء تعينه 
يف ولية �سحار لأنه كان يتمتع مبميز�ت هامة �أهلته لهذ� �ملن�سب منها �سخ�سيته �لقوية وتو��سعه 
وكرمه، وقد �أقرت جميع �مل�سادر �لعمانية هذه �ل�سفات، ل�سيما �ملوؤرخني �لعمانيني �لذين �هتمو� 

بتاريخ دولة �لبو�سعيد. 

وقد �أ�سارت هذه �مل�سادر �إلى كثري من �لتنبوؤ�ت باأن �ل�سيد �أحمد بن �سعيد �سيكون له �ساأن 
كبري يف �مل�ستقبل، و�أنه �سيكون �إمامًا على عمان، ومن هذه �لتنبوؤ�ت على �سبيل �ملثال ما ذكره �بن 
رزيق يف كتابه »�لفتح �ملبني« »�أن �أحمد بن �سعيد �أر�د �أن يرك�ش ناقته ويجريها يف �مليد�ن، فاأم�سكت 
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بزمام ناقته �مر�أة من �أعر�ب �لظاهرة، وقالت له: يا �إمام عمان ل يجمل بك �أن تر�ك�ش بناقتك 
�إبل هوؤلء �لقوم فاإنهم رعاياك و�أنت �إمامهم و�أمام عمان قاطبة، فنزل من على ظهر ناقته �إلى 

�لأر�ش وقال لها: �أخربيني �أيتها �لأعر�بية ممن �أنت من �لعرب؟ 

قال: من بني زفيت. 

قال: كاأنك تتهكمني بي لقولك �أين �إمام عمان. 

فقالت: ل و�هلل و�أن هذ� �ل�ساأن �لذي ذكرته لك ل�سائر �إليك عما قريب على رغم �أنف كل 
حا�سد)31(. 

�عترب �ملوؤرخون �أن �إمامة �أحمد بن �سعيد كانت �نت�سارً� للهناوية على �لغافرية، ويف �عتقادنا 
�أن �أحمد بن �سعيد مل يخرت يف من�سب �لإمامة على �أ�سا�ش �لع�سبية �لقبلية فقط، ذلك �أن معاناة 
عمان يف تلك �لفرتة مل تنح�سر يف �ل�سر�عات �لقبلية، و�إمنا برزت على م�سرح �لأحد�ث طبقات 
�لفئات  ولعبت هذه  و�لرعي.  و�لزر�عة  بالتجارة  �مل�ستغلة  �لطبقات  �جتماعية خمتلفة مثل  وفئات 
�أيدينا مل ت�سعفنا  دورً� بارزً� يف ر�سم �ل�سيا�سة �لعمانية، مع ذلك فاإن �مل�سادر �لأ�سلية �لتي بني 
در��سة  �أن  �إلى  ننوه  ولذلك  �ملنطقة،  و�لنفوذ يف  �ملز�يا  به من  وما متتعت  �لطبقات  لدر��سة هذه 
على  يجب  �أمــر  ع�سر  و�لتا�سع  ع�سر  و�لثامن  ع�سر  �ل�سابع  �لقرن  يف  لعمان  �لجتماعي  �لتاريخ 

�لباحثني �لهتمام به.

�ختلفت �مل�سادر �ملحلية وغريها يف تاريخ بيعة �لإمام �أحمد، فذهب �ل�ساملي �إلى �أن �لبيعة 
كانت يف عام 1167 هـ/ 1752م)32( يف حني ذكر مايلز �أن �لإمام تويل من�سبه يف عام 1749 )33(، 
عــامي 1749-  �لإمام متت بني  بيعة  �أن  بينما ذكر  تاريخًا حمددً�  فلم يحدد  فيليب�ش  ويندل  �أما 

1771 )34( �أي �أن �لبيعة قد متت قبل حترير عمان من �لقو�ت �لفار�سية. 

وبهذ� متت �لبيعة لالإمام �أحمد بن حممد بن �سعيد �لبو�سعيدي، وقامت �لدولة �لبو�سعيدية 
على �أنقا�ش دولة �ليعاربة �لتي �أ�س�سها �لإمام نا�سر بن مر�سد �ليعربي يف عام 1624 يف ظروف 
م�سابهة لقيام دولة �لبو�سعيد. فكانت عمان يف ذلك �لوقت تعاين من �لتفكك �لقبلي، و�سوء �إد�رة 
�لنبهانية  �لدولة  �نهيار  �مل�سوؤولية يف  �لأكرب من  �لن�سيب  �لذين حتملو�  نبهان  بني  و�أمر�ء  حكام 
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ب�سبب �سلوكهم وت�سرفاتهم �لتي خالفت �ل�سريعة �لإ�سالمية و�ملذهب �لإبا�سي، هذ� �إلى جانب �أن 
عمان كانت تعاين من �ل�ستعمار �لربتغايل منذ عام 1622 على �أثر �لهزمية �لتي �أحلقت بهم يف 

جزيرة هرمز وطردهم منها)35(. 

�أما �لإمام �أحمد بن �سعيد فكان عليه �أن يتحمل م�سوؤولية حترير بالده من �لغزو �لفار�سي 
وتوحيد �لقبائل و�لأقاليم �لعمانية ولذلك كان جديرً� باإمامة عمان، فقد �ت�سم باحلزم و�لقوة يف 
�إد�رة �لبالد، وو�سع �أ�س�ش �لدولة �حلديثة حيث و�سع �لقو�نني و�لأنظمة لأجهزة �لدولة، ويرجع له 

�لف�سل يف تاأ�سي�ش �أول جي�ش نظامي د�ئم للبالد. 

وفيما يتعلق بالأو�ساع �لد�خلية، فقد لعب �لإمام دورً� حممودً� يف هذ� �ملجال، فركز جهوده 
على توطيد دعائم �حلكم و�لق�ساء على �خلالفات �لقبلية، وعمل على معاجلة �لأو�ساع �لد�خلية 

مبقدره وكفاءة عاليني.
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اأوًل: موقع اخلليج:

يقع �خلليج عند ملتقى �لطرق �لتجارية �لربية و�لبحرية وحتى �جلوية �لتي ت�سل �لقار�ت 
�لقدمية �لثالث )�آ�سيا و�أفريقيا و�أوربا(، وكان �خلليج �لعربي همزة �لو�سل بني �لقار�ت �لثالث، 
�أقدم  �سهدت  �ملنطقة  هذه  فــاإن  لذلك  �ملختلفة،  �لإن�سانية  �حل�سار�ت  وتالقح  نقل  يف  و�ساهم 
�حل�سار�ت �لإن�سانية، �لتي تعود بع�سها �إلى ع�سور ما قبل �لتاريخ و�لع�سور �حلجرية �ل�سحيقة، 

وت�سهد على ذلك عمليات �لتنقيب يف جميع دول �خلليج ب�ساحليه �ل�سرقي و�لغربي.

رجال  ملتقى  تطورً� جتاريًا حيث  �ملنطقة  �سهدت  فقد  �ملتاأخرة،  �لتاريخية  �لع�سور  �أما يف 
�ملوقع  وهــذ�  و�أفريقيا،  �آ�سيا  �سرق  وجنوب  �ملتو�سط  �لأبي�ش  �لبحر  وحو�ش  �أوربــا  من  �لأعمال 
�جليو�سرت�تيجي �لهام للخليج جعله يتحكم يف طرق �لتجارة �لدولية منذ �أقدم �لع�سور �إلى وقتنا 

�حلا�سر. 

ظهر  �خلليج  �أن  يعتقدون  �لفكرية  �لنخب  بع�ش  وحتى  و�لأجانب  �لعرب  من  �لكثري  هناك 
يكن  ومل  �ل�سمك،  ل�سيادي  �لع�س�ش  من  جمموعة  �سوى  يكن  فلم  ذلك  قبل  �أما  �لبرتول،  بظهور 

للخليج ح�سارة ول تاريخ ول مدن ول مر�كز جتارية عريقة...�لخ. 

ورغم �ملحاولت �لتي بذلت من قبل �ملفكرين و�لبعثات �لأثرية �لأجنبية �لتي تعمل يف منطقة 
�خلليج و�مل�ست�سرقني �لذين ز�رو� �ملنطقة يف �لفرت�ت �ملتاأخرة، �إل �أن هناك �إ�سر�رً� من �لبع�ش 
على �أن ح�سارة �خلليج هي ح�سارة �لبرتول فقط ول �سيء غري ذلك، لهذ� وجدنا �أنه من  �لو�جب 
�أن ُنقلب مع �لقارئ �لكرمي بع�ش �سفحات كتب �لرحالة �لعرب و�مل�سلمني و�لأجانب، لنتعرف عن 
حقيقة �خلليج وح�سارة �خلليج و�ملر�كز �لتجارية و�لإ�سعاعية �لتي كانت منت�سرة يف جميع �أرجاء 

�خلليج و�سو�حله.
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ل �أريد �خلو�ش يف �ملر�كز �لتجارية �لكثرية �لتي �نت�سرت كما قلنا يف جميع �أرجاء �خلليج، 
لكني �أ�سري فقط �إلى مركز جتاري مرموق كان قائمًا يف فم �خلليج حتى بد�يات �لع�سور �حلديثة، 
وقد �كت�سب هذ� �ملركز �سمعة عاملية مرموقة، وكان مبثابة دولة م�ستقلة �أو �سبه م�ستقلة وهي مملكة 

هرمز.

وهرمز عبارة عن جزيرة �سغرية تقع بالقرب من جزيرة ك�سم �لتي يبلغ طولها حو�يل 9 كم  
وعر�سها 805 كم، وهي جزيرة �سغرية بي�ساوية �ل�سكل تبعد عن �ل�ساحل �لفار�سي بنحو 16 كم 

وعن ر�أ�ش م�سندم بحو�يل 40 كم. 

ومناخ �جلزيرة �سديد �حلر�رة يف �ل�سيف قليل �لأمطار يف �ل�ستاء، و�جلزيرة غري �ساحلة 
مياه  وكانت  �لنخيل،  �أ�سجار  بع�ش  �سوى  �أ�سجار  فيها  يوجد  ول  �لز�ئدة،  �مللوحة  ب�سبب  للزر�عة 

�ل�سرب جتلب �إليها من �ملناطق �ملجاورة لها من �ل�ساحلني �لعربي و�لفار�سي.

لبناء  �لهامة  و�ملقومات  للحياة  �لأ�سا�سية  �لعنا�سر  وجــود  وعــدم  �ملدقع  �لفقر  هذ�  ورغــم 
�إلى معظم مناطق �خلليج  �أنها كانت مملكة عريقة �متد نفوذها  �إل  �أو حتى دويلة �سغرية،  دولة 
�ألف  ب�ساحليه �ل�سرقي و�لغربي، وقد بلغ �سكان هذه �ململكة يف مطلع �لع�سر �حلديث حو�يل 42 
ن�سمة غالبيتهم من �مل�سلمني من �لعرب و�لفر�ش، مع وجود جاليات قليلة من �لطو�ئف و�جلن�سيات 
�بن بطوطة، وكان  و�لهندو�سية و�ملجو�سية كما يذكر  و�ليهودية  �مل�سيحية  و�لديانات �ملختلفة مثل 

معظم �لأجانب فيها يعملون بالتجارة)1(.

�للغة �لتي كانت د�رجة يف �جلزيرة كانت  �أن  وتذكر �مل�سادر �لتاريخية �لعربية و�لفار�سية 
�إلى  توزيعها  يتم  ثم  و�لأوربية،  �ل�سرقية  �لتجارة  يف  يعملون  �ل�سكان  وكان  و�لفار�سية،.  �لعربية 
�ملناطق �ملجاورة. و�أهم �ل�سلع �لتي كانت موجودة �لذهب و�لف�سة و�لتو�بل و�لأرز و�حلرير و�للوؤلوؤ 

و�لأقم�سة و�لتمور...�لخ. 

�أن هذه �ململكة رغم �سغر م�ساحتها وقلة مو�ردها �لطبيعية ومقومات  ومما يدعو للده�سة 
�حلياة �لأ�سا�سية، �إل �أن �سكانها كانو� يعي�سون حياة �لبذخ و�لرتف و�لرفاهية وملكو� ثرو�ت طائلة، 
ويرجع هذ� �إلى �ت�ساع �حللقة �لتجارية وكرثة �ل�سادر�ت و�لو�رد�ت، كما يرد يف كتابات �لرحالة)2(. 
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عن  �أيبرييا  جزيرة  و�سبه  وجنوه  �لبندقية  من  �لأوربيون  �لتجار  وز�رهــا  باجلزيرة  و�ت�سل 
طريق م�سر وبالد ال�سام ، ل �سيما بعد �سقوط الدولة البيزنطية وازدهار جتارة ال�سرق الأق�سى. 

ويف �لوقت نف�سه لعب جتار �خلليج �لقاطنون يف �جلزيرة دورً� بارزً� يف نقل تلك �لب�سائع �إلى 
�أوربا عن طريق �ملو�نئ �مل�سرية و�ل�سامية و�ساركهم يف ذلك دولة �ملماليك، وقد بلغت هذه �ململكة 
درجة كبرية من �لتقدم و�لرقي وتدل على ذلك �أثار بيوتها �لباقية �إلى يومنا هذ�، وقد �أ�ساد بها 
�لعديد من �لرحالة �لعرب و�لأجانب، حتى �أن ياقوت �أ�سبغ عليها �سبغة عاملية ملا وجد �لعديد من 
�لتجار �لعرب و�لفر�ش و�لأجانب و�زدهار ن�ساطها �لتجاري و�لأعد�د �لكبرية من �ل�سفن �لتي كانت 
�إذ� كان �لعامل عبارة عن خامت فاإن هرمز هي  تر�سو يف مينائها)3(، وهناك مثل معروف يقول ) 
�جلوهرة �لثمينة(، ورد ذكرها يف �ل�سعر و�لنرث �لأوربي. ومن �لرحالة �لأجانب �لذين ز�روها قبيل 
�حتالل �لربتغاليني لها بحو�يل خم�ش �سنو�ت فارتيما �لذي و�سفها »باأنها جزيرة جميلة ل ثاين 

لها يف �ملوقع �ملمتاز«.

وقبل اأن نتناول التحديات التي واجهت منطقة اخلليج ل بد اأن ننوه اإلى عدة نقاط منها:

اأوًل: �أن �لكثري من �ملوؤرخني عندما تناولو� تاريخ �خلليج �قت�سرت در��ستهم علي �جلانب 

�لغربي �أي �لدول  �لعربية ومل يتطرقو� �إلى �إير�ن �أو �ل�ساحل �لإير�ين، وهذ� بالتاأكيد 
جعل در��ستهم ناق�سة لأن �لدول �خلليجية لي�ست كل �لدول و�لبلد�ن �لو�قعة علي 
هذ� �ل�سريط �ملائي �ل�سيق، فجميع �ملر�كز �لعلمية و�جلامعات ل تف�سل بني �إير�ن 

و�خلليج. 

و�لأجمــاد  �لبطولت  ونتناول  �خلليج  يف  لأجد�دنا  و�ملديح  �لثناء  د�ئمًا  ن�سمع  �أننا  ثانياً: 

�ل�سابقة، لكن علينا �أي�سًا �أل �أن نقت�سر على �لثناء و�ليجابيات فقط، فمما ل �سك 
فيه �أن �لإ�سادة بالإيجابيات و�جب قومي ووطني وديني، لكن لبد من �لإ�سارة �إلى 

بع�ش �جلو�نب �ل�سلبية.

�لتجارية  �ملــدن  حاولت  وقد  �لذكر،  �سبق  كما  �لعامل  �أنظار  حمط  كانت  �ملنطقة  هذه  �إن 
�لإيطالية �لتي كانت تتعامل مع �ل�سرق �لو�سول �إليها وم�ساركة �ملماليك يف خري�ت �ل�سرق ل�سيما 
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جتار جنوه و�لبندقية، و�نت�سرت ر�سلهم ومندوبوهم منذ �لقرن �لثاين ع�سر، و�أ�سهر هوؤلء �لرحالة 
�ليطايل ماركو بولو �لذي ولد يف �لبندقية وقام برحلته �ل�سهرية يف عام 1260م �لتي ��ستغرقت 
�أكرث من 25 عامًا، وقد عادت حملة بولو بعد خ�سائر فادحة، لكنه �أ�سبح من �أثرياء �إيطاليا ثم و�سع 
كتابه �مل�سهور رحلة ماركو بولو »�لعجائب« و�سف فيه �لرحلة ومغريات �ل�سرق)4(. وقد تد�ول هذ� 
للقيام  �لأوربيني  �ملغامرين  من  �لعديد  و�سجع  و�لربتغال،  و�أ�سبانيا  �إيطاليا  وملوك  �أمر�ء  �لكتاب 
برحالت م�سابهة، لكن جتار �يطاليا �لذين كانو� يتعاونون مع �ملماليك يف م�سر و�ل�سام مل ي�سجعو� 
مثل هذه �ملغامر�ت، لأن جتارتهم مل تكن تتعر�ش للخطر ل من �لعرب ول من �لأوربيني، ولكن مع 
ذلك بد�أت �أوربا �لتي وجدت نف�سها حتت رحمة �لعرب و�لتجار �ليطاليني تعد �لعدة لالنق�سا�ش 

على �ل�سرق)5(. 

وعلى كل حال فاإن �لربتغال - �لتي كانت يف مقدمة �لدول �لأوربية �لتي ��ستكملت وحدتها 
�لدويالت  �لق�ساء على  �أيبرييا وجنحت يف  �سبه جزيرة  �مل�سلمني يف  مع  وخا�ست �سر�عًا مريرً� 
�لإ�سالمية وطرد �مل�سلمني من �أر��سيها - كانت �سباقة يف �لو�سول �إلى �ل�سرق نتيجة للجهود �لتي 
قام بها �ل�سعب �لربتغايل �آنذ�ك، وم�ساركة زعمائه من �لر�ستقر�طيني و�لنبالء �لذين �عتمدو� يف 

�لدرجة �لأولى على مبد�أ ور�ثة �لأر�ش.    

وحتني هوؤلء �لزعماء �لتقليديون �لفر�سة  يف ممار�سة �ستى �لو�سائل و�لأ�ساليب يف تو�سيع 
�إقطاعياتهم على نطاق و��سع، وقد ��سرت�سد �لإقطاعيون على مبد�أ تو�سيع و�ل�ستيالء على �لأر�ش 
على �لأخالق �مل�سيحية �لتي كانت �سائدة يف �لع�سور �لو�سطى، وكان للرهبان دور كبري يف ت�سجيع 
�لأر�ستقر�طيني على �ل�ستيالء على �لأر��سي �لتابعة للم�سلمني، و��ستحدثت هذه �لفئات نفوذها من 
�ل�سلطة �لبابوية بروما، ومن �لبو�عث �لأ�سا�سية يف وحدة �ل�سعوب �لربتغالية �إح�سا�سها باحتالل 
�مل�سلمني ل�سبه جزيرة �أيبرييا، ولذلك فاإن �لكني�سة �ساهمت �إلى درجة كبرية يف بعث روح �لقتال 
و�ملغامرة لدى �لكثري من �لربتغاليني �سد �مل�سلمني، وقد ظهر هذ� �لهدف بجالء يف عهد )دون 
ب�سم  فيها  وتو�سعو�  مملكتهم  �أ�س�سو�  �لذين  �لربتغاليني  �لنبالء  من  و�أن�ساره  �إنريك�ش(  �فون�سو 
�لأر��سي �ملجاورة لها با�سم �مل�سيحية �سد �مل�سلمني �لذين �متلكو� معظم �لأر��سي يف �سبه جزيرة 

�أيبرييا)6(.
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وعلى �لرغم من تبني هوؤلء مبد�أ ت�سجيع �لثورة مدعني �أن �لقتال �ملقد�ش �سد �مل�سلمني هو 
غايتهم، �إل �أن �لدو�فع �لقت�سادية وحتقيق �لرث�ء �لفاح�ش كان �أكرث �إحلاحًا لديهم من �لن�سال 
من �أجل �مل�سيحية. و�أ�سبحت �لأر��سي �لتابعة للم�سلمني يف �سبه �جلزيرة مرتعًا خ�سبًا للربتغاليني 
�مل�سيحيني  و�لنبالء  للملوك  �لتابعة  و�لإقطاعيات  �لأر��سي  كانت  بينما  �مل�سلمني،  ل�سعف  نتيجة 
�آمنة، ولتجنب �ل�سر�عات بني �ملمالك �مل�سيحية عقدت �تفاقية بني ملك ق�ستال �ألفون�سو �لعا�سر 

وملك �لربتغال )دوم دفين�ش( على تر�سيم �حلدود بني �ململكتني. 

�أيبرييا،  جزيرة  �سبه  يف  �مل�سلمني  على  �لنت�سار�ت  من  للعديد  �لربتغاليني  �إحــر�ز  بعد 
ت�ساعفت �مل�ساعي و�جلهود �مل�سيحية من �أجل �سم �أر��ٍش �أخرى، ل�سيما بعد معرفة �لربتغاليني 
�ملوقع  فب�سبب  �ل�ستعماري.  �لتو�سع  مبرحلة  متر  �لأوربية  �لقارة  كانت  فرتة  يف  �لأر�ــش  بكروية 
�جلغر�يف للمغرب �لعربي �لقريب من �سبه جزيرة �أيبرييا، حدث �أول �سد�م بني �مل�سلمني �ملغاربة 
�أن  �إلى  و�لربتغاليني يف عام 1417 يف �سبتة، ثم تو�لت �حلروب و�لعدو�ن �سد �مل�سلمني و�ملغاربة 
متكن �لربتغاليون من �حتالل طنجة يف 1471 )7(. ورغم �لنت�سار�ت �لربتغالية �سد �مل�سلمني يف 
�ملغرب �لعربي، �إل �أن �ملقاومة �لإ�سالمية ��ستمرت و�أحرز �مل�سلمون �لعديد من �لنت�سار�ت على 

�مل�سيحيني هناك.

مل يكتف �لربتغاليون بالق�ساء على �مل�سلمني يف �ملمالك �لربتغالية و�ملغرب �لعربي �لإ�سالمي، 
�إلى �لنتقام من �مل�سلمني يف كل مكان، وو�سعو� خطتهم  بل دفعتهم عو�طفهم �لدينية �ل�سليبية 
�ل�ستعمارية �ل�سليبية وهدفهم �لو�سول �إلى �لأماكن �ملقد�سة �لإ�سالمية وتدمري �حلرمني �ل�سريفني 
ر�فعني �سعار �ل�سليب حتت قيادة هرني �ملالح وخلفائه من بعده �إثر �نت�ساره على �مل�سلمني يف عام 
1418م يف معركة �سبتة، وتبعه جمموعة من �ملكت�سفني �لأوربيني، ويف عام 1497م �أقلعت �أربع �سفن 

بقيادة فا�سكو دجاما.

وقد جنحت هذه �حلملة بعد ف�سل جميع �حلمالت �ل�سابقة، وعربت �لطرف �جلنوبي للقارة 
�لإفريقية، وو�سلت �إلى �سبه �لقارة �لهندية يف عام 1498م، و�سقطت مدينة )جو�( �لإ�سرت�تيجية 
بيد �لربتغاليني، و�تخذوها قاعدة لالنطالق يف حتقيق �أهد�فهم بالنتقام من �مل�سلمني و�لعرب يف 
كل مكان، وبد�أو� �لعمليات �حلربية لي�ش يف �سبه �لقارة �لهندية و�إمنا طالت هذه �لعمليات �لوح�سية 
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منطقة �خلليج �لعربي و�سبه �جلزيرة �لعربية. وكان �لقادة �لربتغاليون يفتخرون باأنهم ينتقمون 
من �مل�سلمني بقوة وحزم، وقد �أبلغ �لبوكريك �لذي �حتل �خلليج يف عام 1507م موله �إمرب�طور 
�لربتغال بقوله »حيثما �أمكنه �لعثور على �أي عربي كان �إفالته من يده من �ملحال، و�أنه كان ميالأ 
�مل�ساجد وي�سرم فيهم �لنار« خا�سة يف عمان)8(، وهذه �لوح�سية �سد �مل�سلمني ل�سيما �لعرب منهم 

مل يدونها �لعرب فقط و�إمنا دونت يف �لن�سو�ش و�لوثائق �لربتغالية. 

�لتجارية  لأهميته  لي�ش  �لهندية،  �لقارة  �سبه  بعد  للربتغاليني  �لأول  �لهدف  �خلليج  كان 
و�لقت�سادية فح�سب و�إمنا ملوقعه �لإ�سرت�تيجي �لذي يعترب �خلط �لدفاعي �لأول عن �سبه �لقارة 
�لهندية �أوًل)9(، ثانيًا �أن �ملنطقة كانت ت�سكل �سوقًا ��ستهالكيًا كبريً� بدءً� من )بالد فار�ش( �إير�ن 
�حلرير  مثل  �لهامة  �خلامات  لبع�ش  م�سدرً�  تعترب  �أنها  كما  �لعربية،  �جلزيرة  و�سبه  و�لعر�ق 
على  �مل�سيطر  هو  �لربتغايل  �لأ�سطول  يكون  �أن  ياأملون  كانو�  �لربتغاليني  �أن  و�أخــريً�  �لفار�سي، 
�ملحيط �لهندي و�لبحار �ل�سرقية، ول ميكن حتقيق هذ� �لهدف �إل بالق�ساء على �ل�سفن �لعربية 
و�ملر�كز �لتجارية �لهامة يف مياه �خلليج. وقد جنحو� يف ذلك حيث حتولت �ل�سفن �لعربية �لتي 
كانت متخر عباب �لبحار و�ملحيطات من �خلليج �إلى �ل�سو�حل �ل�سرقية للقارة �لأفريقية و�ملحيط 
�خلليج،  طريق  عن  �أوربــا  �إلى  �ل�سرقية  بالب�سائع  حمملة  و�ل�سني  �آ�سيا  و�سرق  وجنوب  �لهندي 
حتولت هذه �ل�سفن �إلى �أخ�ساب ر�كدة ل ت�ستطيع حتى �لإبحار بني �ملو�نئ �خلليجية �إل باإذن من 
�مل�سوؤولني �لربتغاليني، كما فقدت �لأ�سو�ق و�ملر�كز �لتجارية رونقها ون�ساطها بعد �أن حتولت طرق 
�لتجارة من �ملحيط �لهندي �إلى �ملحيط �لأطل�سي، وبقيت �ملدن �لتجارية �خلليجية ت�ستغيث باأهلها، 
لكن �أين �ملغيث؟ فقد حرم �ل�سكان جميع حقوقهم، و�أ�سبح �مل�ستعمرون �لربتغاليون يتحكمون يف 
م�سائر �ملاليني من �مل�سلمني و�لعرب و�لهنود، رغم قلة عدد �سكان �لربتغال �لذين مل يكن يتجاوز 

يف ذلك �لوقت مليون ن�سمة.

الأو�صاع ال�صيا�صية يف اخلليج:

�ساعدت �لأو�ساع �ملتدهورة يف كل من عمان و�إير�ن �لربتغاليني على �حتالل �خلليج، ففي عمان 
اإمام  لالأمة  يكون  اأن  ي�سرتط  الذي  الإبا�سي  املذهب  هو  ال�سائد  املذهب  كان  النبهانية  الدولة  حيث 

واحد، على اأن تتوفر فيه ال�سروط الأ�سا�سية لالإمامة وهي العدالة والبلوغ والتقوى والنزاهة... الخ. 
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لكن منذ مطلع �لقرن �ل�ساد�ش ع�سر ن�سبت خالفات �سيا�سية ومذهبية حول �لإمامة، فقد 
�تهمت جمموعة من �أهل عمان �لأ�سرة �لنبهانية �حلاكمة باأنها غري موؤهلة للحكم لعدم مت�سكها 
مببادئ وقو�عد �ملذهب �لإبا�سي)10( ، و�أدى هذ� �لنز�ع �إلى حروب �أهلية نتج عنها تق�سيم عمان 
�إلى دويالت و�أقاليم، وفقدت �حلكومة �ملركزية �سيطرتها و�سقطت بذلك �لدولة �لنبهانية، فا�ستغل 
�لربتغاليون هذه �لأو�ساع �ملرتدية و�حتلو� معظم �ملدن و�ملو�نئ �لعمانية �لهامة دون �أدنى مقاومة154. 

�أما عن �لأو�ساع  يف �إير�ن )فار�ش( فلم تكن باأف�سل من جارتها عمان، فقد �أعلن �إ�سماعيل 
ع�سر  �ل�ساد�ش  �لقرن  مطلع  يف  �أي�سًا  �حلديثة  �لفار�سية  �لدولة  قيام   1524  -  1500 �ل�سفوي 
�إعادة �أجماد  و�أعلن نف�سه �ساهًا على فار�ش)11(، و�ن�سغل بالعمل على  وبالتحديد يف عام 1500م 
فار�ش �لتي فتحها �مل�سلمون يف عهد عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه، وعمل على توحيد �ل�سعوب 
�سهاًل  يكن  مل  �لعمل  �أن  ول�سك  وقومياتها.  و�أديانها  ومذ�هبها  و�أعر�قها  باأجنا�سها  �لفار�سية 
بالن�سبة لل�ساه خا�سة �أنه حتدى �ل�سعب عندما �أقر �ملذهب �ل�سيعي �جلعفري يف فار�ش)12(، فقامت 
�حلروب يف خمتلف �أرجاء �لبالد، فا�ستغل �لربتغاليون هذه �لفر�سة وقامو� باحتالل �أجز�ء مهمة 
فار�ش  �إقليم  تتبع  �لأ�سل  �لتي كانت يف  �أو مملكة هرمز  و�أهمها جزيرة هرمز  �أر��سي بالده  من 
��ستعان بالربتغاليني �سد  �أن يقاوم ويعار�ش �لحتالل  �ل�ساه بعد فو�ت �لأو�ن، وبدًل من  ، وتنبه 

�أعد�ئه �سو�ء يف بلوج�ستان �أو يف مناطق �خلليج �لأخرى ومل يدرك �ل�ساه خطورة �لأمر)13(. 

و�لأغرب من ذلك �أنه رحب بالحتالل �لربتغايل لهرمز وجمرن )بندر عبا�ش( وق�سم رغبة 
�ل�سفوية  �لدولة  �إن  بل  �لفتية،  �لعثمانية  �لدولة  �سد  �لربتغاليني  من  و�مل�ساعدة  �لعون  طلب  يف 

عقدت �تفاقية للتحالف مع �لربتغاليني �سد �لعثمانيني.

�أما �لدولة �لعثمانية فلم تكن يف موقف ي�سمح لها بفتح جبهات جديدة، ل�سيما و�أن قو�تها 
كانت من�سغلة يف �حلروب مع �ملماليك ودول �لبلقان. 

ويف بالد �ل�سام وم�سر كانت دولة �ملماليك قد و�سلت �إلى �أرذل �لعمر، وكانت هي �ل�سحية 
�أر��سيها  �لتجارة عن  ب�سبب حتول  بائ�سة  فكانت حالتها  بعد منطقة �خلليج،  للربتغاليني  �لثانية 
يف كل من م�سر و�ل�سام، و�أدى ذلك �إلى �لركود �لقت�سادي وتف�سي �لف�ساد. ويف �حلقيقة بذلت 
دولة �ملماليك جهودً� ل باأ�ش بها يف مو�جهة �لربتغاليني و�آخرها معركة ديو 1509م �لتي �نت�سر 
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�لربتغاليني  �لبحرية بني  نهاية �حلروب  فكانت  �لهندي)14(،  �ملحيط  �لربتغايل يف  �لأ�سطول  فيها 
و�ملماليك، وكذلك �نهيار �لدولة على يد �ل�سلطان �سليم �لأول �لذي متكن من فتح �ل�سام يف عام 

1516م ثم م�سر يف �لعام �لتايل.

لقد كان لهزمية �لأ�سطول �ململوكي يف ميناء ديو يف كانون �لثاين عام 1509م �أثر �سيئ على 
�ملقاومة  �لق�ساء على عمليات  �ملنطقة يف  �لربتغاليون جهودهم يف هذه  ركز  �إذ  منطقة �خلليج، 
باب  �سد  �لربتغاليني  حماولة  وكذلك  1515م،  عام  يف  هرمز  يف  قامت  �لتي  �لثورة  مثل  �لعربية 
�لهند  �سركة  ظهور  �خلليجيون  و�جهها  �لتي  �لتحديات  ومن  �مل�سرية)15(،  �ل�سفن  �أمــام  �ملندب 

�ل�سرقية �لربيطانية يف عام 1614م. 

على �أثر �لتطور�ت �ل�سابقة �أ�سبحت جميع �ملر�كز �لتجارية يف �خلليج مهددة بالنهيار �لتام، 
يف هذه �لفرتة ظهر يف فار�ش �ل�ساه عبا�ش �لأول �ل�سفوي �لذي عرف بوطنيته وغريته، فبد�أ يف 
�لعثمانية،  �لدولة  مع  �مل�ستمر  و�سر�عها  �لد�خلية  بالده  م�ساكل  ب�سبب  لكن  �لربتغاليني،  مقاومة 
�لقوى  تتوحد  �أن  فبدًل من  �أخرى،  �لربتغاليني دون م�ساعدة قوى  �ل�ساه مو�جهة  باإمكان  يكن  مل 
�لكربى يف �خلليج مثل فار�ش وعمان و�لدولة �لعثمانية، ت�ساعفت �خلالفات و�ل�سر�عات بني هذه 
�لقوى �لإ�سالمية مما �ساعد �لربتغاليني على �إ�سعال �لفتنة يف �ملنطقة لال�ستفادة منها و�لحتفاظ 
مب�ساحلهم. �أما �ل�ساه عبا�ش فقد �جته �إلى �سركة �لهند �ل�سرقية �لربيطانية �لتي كانت تتطلع لأن 
متار�ش ن�ساطها يف هذه �ملنطقة على ح�ساب �مل�سالح �لربتغالية، وكانت �ل�سركة �لربيطانية مهياأة 
وم�ستعدة للقيام بعمليات ع�سكرية �سد �لربتغاليني مقابل ح�سولها على �متياز�ت جتارية يف فار�ش 

و�خلليج �لعربي)16(.

�مل�سكلة هي �عتقادنا نحن �أن كل من ي�ساعدنا يف ق�سية ما فهو يقوم بهذ� �لعمل خال�سًا لوجه 
�لأولى  �لدرجة  �لدولية تعتمد يف  �لفكرة خاطئة، فالعالقات  �إلى �مل�سالح، وهذه  �لنظر  �هلل دون 
على �مل�سالح �مل�سرتكة، لذلك رحبت �سركة �لهند �ل�سرقية و��ستجابت لطلب �ل�ساه مب�ساندته يف 
�سر�عه �سد �لربتغاليني، ومتكن �لتحالف �لفار�سي �لإجنليزي من حترير جزيرة هرمز يف عام 
�ل�ساه  فاأدرك  �لربتغاليون خا�سة يف هرمز)17(،  �لذي تركه  �لفر�غ  �ل�سركة ملالأ  1622م، وتطلعت 
اأهداف الربيطانيني لذلك نقل ن�ساط هرمز التجاري اإلى ميناء جمرون الذي �سمي فيما بعد بندر 
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عبا�ش، �أما �لربتغاليون فان�سحبو� �إلى عمان �لتي كانت تعاين من �لنق�سامات �لد�خلية و�حلروب 
�لأهلية، فاحتلو� م�سقط ومطرح و�سحار وجميع �ملو�نئ �لهامة، وكان ذلك �لحتالل �سربة قا�سية 
لكل �سكان عمان، وقد ��ستدت ق�سوة �لربتغاليني �سد �لعمانيني عندما منعوهم من دخول �ملو�نئ 

�لتي �حتلوها وحرمو� �سكان عمان من مز�ولة �لتجارة.

و�لذي حدث يف فار�ش حدث �أي�سًا يف عمان، وكان لظهور �سخ�سية نا�سر بن مر�سد �ليعربي 
يف عام 1624م موؤ�س�ش دولة �ليعاربة �أثره يف تغري �لأو�ساع، فقد بايعه �لعمانيون ليكون �أول �إمام 
بعد �سغور �لإمامة و�ختفائها فرتة طويلة من �لزمن، وقد قام نا�سر مبهمة توحيد �لقبائل �لعمانية 
قبل �أن يو�جه �لوجود �لربتغايل، ثم قام مبهاجمة �ملعاقل �لربتغالية لتبد�أ حركة �ملقاومة �لعربية، 

ثم خلفه �سلطان بن �سيف �لذي تخل�ش من �لغز�ة يف عام 1650م وهكذ� حتررت عمان)18(.

�عتقد �خلليجيون �أن م�سكلتهم قد �نتهت و�أن �أو�ساع �خلليج �سوف تعود �إلى �سابق عهدها، 
و�أن �سفنهم �لتي كانت معطلة �ستجوب �لبحار و�ملحيطات من جديد، لكن �لذي حدث �لعك�ش، فلم 
يكن ل�سكان �خلليج �إجر�ء�ت عملية لتنفيذ م�ساريعهم، بل ز�دت �لفرقة و�خلالفات يف �لوقت �لذي 

كان يجب فيه توحيد �سفوفهم)19(.

�إلى  �أما �لأعد�ء فكانو� يتمنون �لفر�سة يف �لنق�سا�ش على �ملنطقة ومن ثم ينتقل �خلليج 
مرحلة جديدة تعد من �أخطر �ملر�حل يف تاريخه، وميكن مقارنتها بوقتنا �حلا�سر، فبعد �لق�ساء 
على �لوجود �لربتغايل ت�سارعت �لقوى �لأوربية على �ملنطقة و�أ�سبح بحر �لعرب و�خلليج �لعربي 
مرتعًا لل�سفن �لأجنبية من كل حدب و�سوب، من �لإجنليز و�لهولنديني و�لربتغاليني و�لفرن�سيني 
وغريهم وكان للخليجيني دور كبري يف �جتذ�ب هذه �لقوى �لأوربية �إلى مياه �خلليج، فعلى �سبيل 
�ملثال طلبت �لدولة �ل�سفوية من �سركة �لهند �ل�سرقية م�ساندتها �سد �لربتغاليني، ثم طلب �ل�ساه 
�حلكومة  وقدمت  �لجنليز،  �سد  م�ساندته  �خلليج  من  مقربة  على  كانو�  �لذين  �لهولنديني  من 
�لفار�سية ت�سهيالت كبرية لكل �لقوى �لأجنبية، ومل مير وقت طويل حتى جاء �لفرن�سيون �أي�سًا �إلى 
�ملنطقة ليدخلو� يف �سر�ع مع �لإجنليز، وكرثت بعد ذلك عمليات �لقر�سنة من �لأجانب �سد �أهل 

�خلليج �لذين �ساءت �أحو�لهم.
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ظهور القوا�صم:

لها  جتد  و�أن  �ل�سر�ع،  هذ�  خ�سم  يف  تدخل  �أن  �لعربية  �لبحرية  �لقوى  بع�ش  حاولت  لقد 
موطئ قدم كي تد�فع عن حقوقها يف مياه �خلليج، مثل �لقو��سم �لذين ظهرو� كقوة بحرية �سخمة 
يف منت�سف �لقرن �لثامن ع�سر، لكن �ل�سر�عات �لعربية حالت دون �أن يتمكن �لقو��سم من حتقيق 
�أهد�فهم، فقد برزت يف �ملنطقة قوتان هما قوة �لدولة �ل�سعودية وقوة �لدولة �لبو�سعيدية يف عمان، 
ومل يجد �لقو��سم بًد� من �لن�سمام �إلى �إحدى �لقوتني، فاختارو� �لدولة �ل�سعودية مما خلق بينهم 
وبني �لعمانيني عد�ءً� �سديدً�. وقد حاول �لقو��سم �لذين كانو� ي�سكلون خطورة كبرية على �مل�سالح 
هامة  حلقة  – �لربيطاين  �لقا�سمي  �ل�سر�ع  �سكل  �لربيطانية، حتى  �ل�سفن  مو�جهة  �لربيطانية 
من حلقات �لتحدي �لذي و�جه �خلليج خالل �لعقد �لأخري من �لقرن �لثاين و�لعقدين �لأولني من 
�لقرن �لتا�سع ع�سر حيث دمر �لإجنليز يف حمالت متكررة �سو�حل ر�أ�ش �خليمة وغريها، وفر�سو� 
يف �لنهاية �سل�سلة من �ملعاهد�ت �لتي تقر بال�سالم �لبحري ل�سالح بريطانيا بدءً� من عام 1820م 

فيما يعرف تاريخيًا بال�سالم �لبحري.

هذه �ل�سل�سلة من �لتفاقيات كبلت �سيوخ �خلليج، و�أ�سبح �ملقيم �ل�سيا�سي �لربيطاين ومقره 
بو �سهر ملكًا غري متوج للخليج، ومبوجب هذه �لتفاقيات كان من حق �مل�سوؤولني �لإجنليز تفتي�ش كل 
�ل�سفن �لعربية، ومل يكن من حق هذه �ل�سفن �أن تبحر �إل باإذن من �ملقيم �ل�سيا�سي �أو �أحد وكالئه 
�ملنت�سرين يف �ل�ساحل �لعربي، هكذ� �أ�سبحت بريطانيا هي �لقوة �مل�سيطرة يف �ملنطقة دون مناف�ش 
�لتي  �لعربية  �لبحرية  �لقوى  �إل من بع�ش  �ل�سبع )1756- 1763م(،  �ل�سنو�ت  ل�سيما بعد حرب 
تقوم ببع�ش �لأعمال �حلربية �سد �ل�سفن �لربيطانية. وللق�ساء على هذه �ملقاومة �تهمت بريطانيا 
�سكان �ملنطقة بالقر�سنة، و�سمي �ل�ساحل �لعربي ب�ساحل �لقر�سنة، بينما فتح �لربيطانيون �خلليج 

ليمار�سو� كافة �أنو�ع �لقر�سنة و�لتهديد. 

لي�ش من �لإن�ساف �أن نحمل �أهل �خلليج وحدهم نتائج هذه �ل�سلبيات، ولكن بالتاأكيد فعلى 
�ل�سرقية، و�عتمدو�  �لبحار  �لأوربيون  �مل�سوؤولية. لقد دخل  �أن تتحمل جزءً� من  �لإ�سالمية  �لقوى 
على �لتقنيات �حلديثة �لتي ظهرت يف بناء �ل�سفن �لعمالقة، وتطوير �ملوؤ�س�سات �لتجارية �حلديثة 

�لتي مولتها �لبورجو�زيات �لأوربية بتاأييد وحماية من حكومتها.
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وعلى �لعك�ش من ذلك، مل ي�ستطع �جلانب �لعربي تطوير �سفنه �أو �إن�ساء موؤ�س�سات جتارية، 
�لتا�سع  �لقرن  تبقى من  �لفردية �ملحدودة، وخالل ما  �لن�ساطات  �لعربية على  �لتجارة  و�عتمدت 
ع�سر ظلت بريطانيا تتدخل يف �سوؤون �ملنطقة وتفر�ش عليها �لهيمنة بحجة حماربة جتارة �لرقيق 
وجتارة �لأ�سلحة وحماربة ما �أ�سمته بالقر�سنة، ويف �سبيل ذلك قيدت �ملنطقة ب�سل�سلة جديدة من 
�ملعاهد�ت �أ�سمتها تارة مبعاهد�ت �لهدنة �لبحرية ثم �ملعاهد�ت �ملانعة خا�سة يف �لعقد �لأخري من 
�لقرن �لتا�سع ع�سر، و�لتي هي يف جوهرها معاهد�ت حماية بريطانية على �ملنطقة، ��ستمرت حتى 

�أو��سط �لقرن �لع�سرين. 

وعندما و�سعت �حلرب �لعاملية �لثانية �أوز�رها، بد� و��سحًا �أن �لإمرب�طورية �لربيطانية قد 
دخلت يف طور �لحت�سار وهو ما �نعك�ش على وجودها يف �خلليج برمته، حتى قررت يف بد�ية عام 

1968م �أن تن�سحب من �ملنطقة. 

طلب  فريق  فهناك  عنه،  �لناجم  �لفر�غ  وملء  �لن�سحاب  م�ساألة  �إز�ء  �خلليجيون  و�نق�سم 
– بو�سع خطط وبر�مج جديدة مل�ستقبل �خلليج مبناأى عن �لتدخالت  – وخا�سة �أجيال �ل�سباب 
�لأجنبية متاأثرين بالجتاهات �لوطنية �لتي �سادت هذه �لفرتة، ولكن هذ� �لجتاه مل يجد له �آذ�نًا 
م�سغية يف �لدو�ئر �ل�سيا�سية، �أما �لفريق �لآخر فقد وجد نف�سه �أمام حتٍد حقيقي يتمثل يف حتقيق 
معادلة �ل�ستقالل مع �سمانات �حلماية عن طريق �ملعاهد�ت و�لتحالفات �لدولية خوفًا من دول 

�جلو�ر �جلغر�يف.

ويف �حلقيقة فاإن دول �جلو�ر �جلغر�يف �ملق�سودة مل تكن حكيمة يف تعاملها مع �ملتغري�ت 
�إلى  �أن ت�ساندها وت�ساعدها، ر�حت تتطلع  �جلديدة و�لدول �لأ�سغر حجمًا يف �ملنطقة، وبدًل من 
حتقيق �أطماعها، �سو�ء بغر�ش �إيديولوجيات خا�سة بها �أو بابتالع بع�سها حتت �دعاء�ت تاريخية.

بع�ش  �إلى  هنا  ُنلمح  �أن  فيمكن  �ل�سبعينيات  منذ  �ملنطقة  بها  �لتي مرت  �لتحديات  �أما عن 
�لق�سايا �ملتعلقة بذلك. 

تاأتي ق�سية �لوحدة يف مقدمة هذه �لق�سايا، ثمة كثري من �لكتابات �لتي ذهبت �إلى �أن �لنفط 
�إلى ذلك  وت�سري  وقوة،  وتقارب  يكون عامل وحدة  �أن  بدًل من  للخليج  وتفتيت  �نق�سام  كان عامل 
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بق�سايا �حلدود �ملعلقة بني دول �ملنطقة، وتاأكيد �لتم�سك بالإقليمية �ل�سيقة و�ملفاهيم �لقبلية على 
ح�ساب مفهوم �لدولة �لع�سرية، فهل تنجح �لأنظمة �خلليجية يف حتويل �لنفط �إلى عمل وحدة وقوة 

وتر�بط؟ 

عرقية  و�ختالفات  تنوع  وجــود  ثم  ومن  �لآن  حتى  و��سح  عرقي  جتان�ش  وجــود  عدم  رغم 
�سيمثل حتديًا جديدً�  �لذي  �لأمر  �لرفاهية،  دولة  �سطح  تختفي حتت  وثقافية  وطائفية  ومذهبية 
هذه  مع  �لتعامل  يف  تفكري  ثمة  فهل  �لقت�سادي،  �لرت�جع  حالة  يف  و�ل�سيا�سي  �لجتماعي  للو�قع 

�مل�ساألة يف �مل�ستقبل؟

�إنه يف حالة نق�ش عائد�ت �لنفط و�ت�ساع قو�عد �ملتعلمني ومنو �لر�أي �لعام يف دول �خلليج، 
وظهور �سر�ئح �جتماعية جديدة و�عية وطموحة، �ألي�ش من �ملتوقع �أن تطالب بات�ساع حجم �مل�ساركة 
�سوء  يف  معه  و�لتعامل  �جلديد  �لو�سع  لتقبل  ��ستعد�د  على  �لأنظمة  فهل  بالدها؟  يف  �ل�سيا�سية 

�سرورة حتديث �لأنظمة �ل�سيا�سية و�لجتماعية؟

و�ملالحظ �أن عملية حتديث �لدول و�نتقال �ملوؤثر�ت �لثقافية �لغربية �إلى بالدنا دومنا وعي 
تيار�ت  �أوجد  �لذي  �لأمر  �ملت�سددة،  �لدينية  �زدياد �لجتاهات  �ملقابل  نتج عنه يف  قد  �نتقاء،  �أو 
مت�سارعة ن�ساهد �آثارها �لآن يف بع�ش دول �ملنطقة، فهل تتاح �لفر�سة لنمو تيار فكري �إ�سالحي 
جتديدي و�ٍع يجمع يف �عتد�ل بني متطلبات �لع�سر وح�سارته وبني �لقيم �لدينية �لأ�سيلة �مل�ستمدة 

من �ل�سريعة �لإ�سالمية ؟.

�آثاره  له  �سيكون  �لذي  �لأمر  يوم،  بعد  يومًا  تدٍن  �لنفط يف حالة  �أ�سعار  �أن  ونالحظ جميعًا 
�لوخيمة على �لقت�ساد �خلليجي ب�سكل عام نتيجة �عتماده على �لنفط وحده، فهل دول �ملنطقة 
جادة بالفعل يف �تباع �أ�ساليب جديدة للتنمية �لقت�سادية وفتح جمالت لال�ستثمار، وعلى �لأخ�ش 
يف �لدول �لعربية و�لإ�سالمية �لقادرة على ��ستيعاب روؤو�ش �لأمو�ل �خلليجية خا�سة وقد ثبت لنا 
�لبنوك �لأمريكية و�لأوربية ي�سعها حتت رحمة من يجمدها عندها؟  �إيد�ع �لأمو�ل �خلليجية يف 

)مثال ذلك �أمو�ل �إير�ن و�لعر�ق وليبيا وكوبا حاليًا( 

ويبقى �لتحدي �لأخري لدينا هنا هو م�سكلة �لغذ�ء �لتي تو�جه دول �خلليج و�لعامل �لعربي 
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باأ�سره، حيث �أن دول �خلليج ت�ستورد 99% من غذ�ئها من �خلارج، �لأمر �لذي ي�سكل حتديًا خطريً� 
يف �مل�ستقبل )على �سبيل �ملثال ما حدث قبل �سهور عندما �أعلن ظهور �لطاعون يف �لهند و�رتفاع  

�أ�سعار �ملو�د �لغذ�ئية �لأ�سا�سية ب�سكل مذهل( 

وختـــــامــًا: 

ملو�جهة �لتحديات �مل�ستقبلية يجب على دول �ملنطقة �لعمل على �إ�سالح �ملوؤ�س�سات كالآتي: 

• كافة 	 على  و�ملتابعة  و�لرقابة  �لقر�ر  ول�سنع  �ل�سيا�سات  لو�سع  و�آليات  موؤ�س�سات  �إن�ساء 
�لأن�سطة  �لتكاملية. 

• ومعاجلة 	 �ملنطقة  يف  ن�سبت  �لتي  �لقانونية  �لنز�عات  لف�ش  ق�سائية  موؤ�س�سات  �إن�ساء 
م�ساكل �حلدود وغريها.

• بال�سكل 	 دولة  كل  يف  �ملوجودة  و�لنظم  و�للو�ئح  و�لقو�نني  �لت�سريعات  يف  �لنظر  �إعادة 
�لذي يجعلها �أكرث جتان�سًا.

• �لقوى 	 مع  �ل�سلمي  بالتعامل  ي�سمح  �ل�سيا�سية مبا  �مل�ساركة  د�ئرة  تو�سيع  �ل�ستمر�ر يف 
�ملعار�سة، و�إيجاد قنو�ت �سرعية للتعبري عن �لر�أي �لآخر و�لدفاع عن �مل�سالح وحقوق 
وت�سكيل  قانونية  �أ�ساليب غري  �إلى  �للجوء  �إلى  �لآخر  �لطرف  ي�سطر  ل  �لإن�سان، حتى 

�لتنظيمات �ل�سرية.

• بالبطاقات 	 �خلليجية  �لــدول  بني  �لنتقال  حرية  على  ت�ساعد  �لتي  �لإجـــر�ء�ت  �تخاذ 
�لنتقال  �لتي حتد من حرية  و�مل�سايقات  و�مل�ساعب  �لعو�ئق  كافة  و�إلغاء  �ل�سخ�سية، 

ل�سيما �إجر�ء�ت �حلدود �ملت�سددة.

• اإقرار حقوق الإقامة والعمل والن�ساط القت�سادي والتجاري وحق التملك للمواطنني بني 	
�لدول �خلليجية وبع�سها �لبع�ش.

• توحيد �ملناهج �لدر��سية يف �ملر�حل �لتعليمية ل�سيما يف �لتعليم �لعام، وزيادة �لتن�سيق 	
يف  �لثقافية  و�ملر�كز  �جلامعات  بني  �لتن�سيق  وزيــادة  �خلليجية،  �لإعــالم  �أجهزة  بني 

جمالت �لرب�مج و�ملناهج و�ل�سهاد�ت بني موؤ�س�سات �لبحث �لعلمي.
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• �لأمنية، 	 �ملجالت  �ملعلومات يف  وتبادل  و�لع�سكرية  �لأمنية  �ملجالت  �لتن�سيق يف  زيادة 
�جلو�نب  يف  �لثقة  و�إعــادة  �خلليجية،  �لدول  بني  �مل�سرتكة  �لع�سكرية  �ملناور�ت  و�إقامة 

�لع�سكرية بني جميع دول �خلليج.

• و�ملوؤمتر�ت 	 �لندو�ت  و�إقامة  �خلليجية،  �لفكرية  �لنخب  بني  و�للقاء�ت  �حلــو�ر  زيــادة 
�لثقافية لإز�لة �لرت�سبات �لفكرية بني �لنخب.

• زيادة �حلو�ر و�للقاء�ت ب�سورة م�ستمرة بني علماء �لدين �لإ�سالمي و�لنخب �لفكرية، 	
لإيجاد تفاهم �أكرث حلل �مل�ساكل �لفكرية �ملرت�سبة بني �لطرفني، و�إيجاد �أر�سية م�سرتكة 
لأنو�ع �ستى من �حلو�ر�ت �لدينية و�لفكرية ملو�جهة متطلبات �لع�سر و�لثقافات �لو�ردة 

�إلينا.
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الف�صل ال�صاد�س

ال�سيا�سة الربيطانية يف قطر

)1918 – 1913(
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الف�صل ال�صاد�ش

ال�صيا�صة الربيطانية يف قطر

)1918 – 1913(

لقد كانت �لن�ساطات �لعثمانية يف �خلليج حمل جدل كبري، وكانت بريطانيا تنظر �إليها بكثري 
من �لرتياب، خا�سة و�أن �أهل �خلليج كانو� ينظرون �إلى �لدولة �لعثمانية على �أنها دولة �خلالفة 
�لإ�سالمية من ناحية ، كما كان قرب �لدولة �لعثمانية من �ملنطقة، عندما �متد نفوذها �إلى �لب�سرة 

و�لقطيف و�لإح�ساء وحتى قطر، ي�سكل م�سدر قلق لل�سلطات �لربيطانية من ناحية �أخرى. 

لقد �نتهز �لربيطانيون �لفر�سة عندما ظهرت بو�در �ل�سعف و�لنحالل يف �لدولة �لعثمانية، 
لأهميتها  وذلــك  بها،  و�لنــفــر�د  �لعثماين  �لــوجــود  من  �ملنطقة  لتخلي�ش  �لعدة  ُيــعــدون  وبـــدءو� 
�ل�سرت�تيجية و�لقت�سادية بالن�سبة لالإمرب�طورية �لربيطانية. وقد وجدت �لدولة �لعثمانية نف�سها 
م�سطرة �إلى �لدخول يف مباحثات جادة مع �لربيطانيني �لذين كانو� قد �سيطرو� على معظم �إمار�ت 
�خلليج من �لناحية �لعملية، وذلك لت�سوية �أو�ساعهم يف �ملنطقة، فكانت �ملفاو�سات �لعثمانية – 
ثم  �تفاقية  نتج عنها م�سروع  �لتي   )1913 – وقعت بني عامي )1911  �لتي  �ملعروفة  �لربيطانية 

�لتوقيع عليها بالأحرف �لأولى يف 29 يوليو 1913. 

�خت�ش �لبند �حلادي ع�سر من �لق�سم �لثاين من �لتفاقية ب�سبه جزيرة قطر، وفيه تنازلت 
�لدولة �لعثمانية عن �سيادتها على قطر و�عرتفت بها �إمارة م�ستقلة حتت حكم �سيوخ �آل ثاين)1(. 
ومل يكن ذلك �أمرً� �سهاًل على �لعثمانيني، ومنذ ذلك �لتاريخ �أدرك �لربيطانيون �أن حماية قطر 
�أخرى، حتى قبل  �أي قوى  �أو من  �إذ� ما تعر�ست لأي عدو�ن من جري�نها  �أ�سبحت لز�مًا عليهم، 

توقيع معاهدة �حلماية �لربيطانية على قطر ر�سميًا 1916م)2(. 

على �أية حال كان توقيع �لتفاقية �لربيطانية �لعثمانية يف عام 1913 بد�ية ملرحلة جديدة من 
�لعالقات �لربيطانية – �لقطرية، �نفردت فيها بريطانيا بتقرير �لأمور يف قطر منذ �لثلث �لأخري 
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من �لقرن �لتا�سع ع�سر، �أي منذ حملة مدحت با�سا �لتي رحب بها حاكم قطر عام 1871م)3(، وقبل 
�لعثمانية،  �لدولة  و�سعف  �لعاملية  �لقوى  مو�زين  تغري  مع  لكن  �لعثمانية،  �ل�سيادة  ظل  يف  دخوله 

وجدت قطر نف�سها م�سطرة �إلى طلب �حلماية �لربيطانية، �ساأن �إمار�ت �خلليج �لأخرى)4(.

وقد �رتبط هذ� بظروف د�خلية و�أخرى خارجية، منها �أن حكام قطر يئ�سو� من معاونة �لدولة 
�لعثمانية لهم يف حماية بع�ش مو�نيهم وجزرهم من �دعاء�ت جري�نهم، كما تفاقمت �خلالفات 
لهذ�  وكان  قطر)5(،  مبهاجمة  با�سا(  )حافظ  �لب�سرة  و�يل  قيام  نتيجة  �لعثمانية،   – �لقطرية 
تد�عيات  وكان من  – �لعثمانية،  �لقطرية  �لعالقات  على  �ل�سلبية  �آثاره  �حلال  بطبيعة  �لت�سرف 
ذلك �أن ثارت �لقبائل �لقطرية على �حلامية �لعثمانية، نتيجة �لأ�سر�ر �لكبرية �لتي حلقت بها، 
حتى �أن بع�ش �لقرى �لقطرية طلبت �حلماية �لربيطانية. وقد عقد جمل�ش �لوكالء )�لوزر�ء( يف 
14 ذي �حلجة 1313 هـ لبحث �ملو�د �ملدرجة يف جدول �أعماله، وكان من بينها قبول قريتني تابعتني 
لق�ساء قطر �حلماية �لربيطانية، وقد �تخذ �ملجل�ش تد�بري ع�سكرية ملنع �سريان ذلك �إلى غريهما 
�ل�سو�حل  ملر�قبة  حربية  �سفينة  تخ�سي�ش  مفاد�ه  قر�ر  عن  �جلل�سة  متخ�ست  كما  �لقرى،.  من 

�لقطرية)6(. 

وجدت �لقو�ت �لعثمانية يف قطر نف�سها يف موقف حرج)7(، لذلك �تهم �مل�سوؤولون �لعثمانيون 
�أن  �إلى ذلك  ي�ساف  �لعثمانية،  و�لدولة  �لعالقة بني قطر  توتر  �سببًا يف  كانو�  باأنهم  �لربيطانيني 
�لعالقات �ملتميزة بني حاكم قطر و�آل �سعود خالل تلك �لفرتة كانت من �أ�سباب تدهور عالقاتهم 

بالعثمانيني. 

و�ملعروف �أن �ل�سيخ جا�سم بن حممد �آل ثاين رحب بالتو�سع �ل�سعودي يف �لإح�ساء، حتى �أنه 
ذهب �إلى �بن �سعود لتهنئته مبنا�سبة و�سوله �إليها و�نت�ساره على �حلامية �لعثمانية هناك، خالفًا 
و�عتربوه  �لإح�ساء  يف  �ل�سعودي  �لتقدم  من  �نزعجو�  �لذين  �لآخرين  �خلليج  �سيوخ  بقية  ملو�قف 

خطرً� عليهم، مما دفعهم �إلى عقد حلف دفاعي مع �لعمانيني �سد هذ� �لتو�سع)8(. 

مل يقدر للعالقات �لقطرية – �ل�سعودية �لطيبة �ل�ستمر�ر بعد �أن بادر �ل�سعوديون بالإعالن 
عن نو�ياهم ب�ساأن ب�سط نفوذهم على بقية مناطق �خلليج بعد عام 1913، لعتبارهم قطر و�إمار�ت 
�ل�ساحل �لعماين �سمن )�أر��سي �لآباء و�لأجد�د()9(، وقد �أزعج ذلك �ل�سيخ جا�سم بن حممد �آل 
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قطر)10(.  �إلى  �لتطلع  مغبة  من  فيه  حذره  �سعود  �بن  �إلى  �للهجة  �سديد  بخطاب  بعث  �لذي  ثاين 
وبعد وفاة �ل�سيخ جا�سم وتويل �بنه �ل�سيخ عبد�هلل مقاليد �حلكم، حاول �حلاكم �ل�ساب �أن يتبنى 
�سيا�سة مغايرة جتاه جري�نه �ل�سعوديني متيزت بالتهدئة، يف �لوقت �لذي ر�ح فيه مييل �إلى �لتعامل 
مع �لربيطانيني، بل �أكرث من هذ�، طلب منهم �أن ت�سمل �حلماية �لربيطانية بالده، �ساأن �إمار�ت 

�خلليج �لأخرى)11(. 

وملا كانت �ل�سلطات �لربيطانية ل ت�ستجيب ملطالب حكام قطر، حر�سًا منها على عدم �إثارة 
�إلى مطلب حاكم قطر بكثري من  �مل�ساكل مع �لعثمانيني، فاإن �لأمور قد تغريت مما جعلها تنظر 

�لهتمام. 

�ل�سلطات  حتذير  عنه  نتج  �لذي  لقطر،  �ل�سعودي  �لتهديد  �لتغري�ت  هذه  مقدمة  يف  وياأتي 
بينهم  �لطيبة  �لعالقات  على  حر�سًا  �لد�خلية،  �سوؤونها  يف  �لتدخل  بعدم  �سعود  لبن  �لربيطانية 
�أن �لتقى �بن �سعود باملعتمدين  �أثر �يجابي، فما لبث  وبني �لربيطانيني، ولقد كان لهذ� �لتحذير 
�لربيطانيني يف �لبحرين و�لكويت يف دي�سمرب 1913، حيث تعهد لهما بعدم �لتعدي على �ملناطق 

�لو�قعة حتت �لنفوذ �لربيطاين، مبا فيها قطر، ثم تاأكد ذلك فيما بعد يف معاهدة د�رين)12(. 

منه  بريطانيا  وخ�سية  �ملنطقة  �إلى  �لرو�سي  �لنفوذ  ت�سلل  بد�ية  كذلك  �لتغري�ت  هذه  ومن 
كذلك، حني جرت �ت�سالت بني �مل�سوؤولني �لرو�ش وبع�ش حكام �ملنطقة، مما �أثار خماوف بريطانيا 

ودفعها �إلى تقوية وجودها يف �ملنطقة، ومن ثم �لتفكري يف فر�ش حمايتها على قطر)13(. 

�أ�سباب �جتاه  �أملانيا كمناف�ش �أكرث خطورة من رو�سيا يف �خلليج �سببًا �آخر من  وكان ظهور 
بريطانيا �جلديد، فقد �ألقت �أملانيا بكل ثقلها لتوجد لنف�سها م�سالح يف �خلليج، وبد�أت يف م�سروع 
ك�سركة  الأملانية يف اخلليج  وال�سناعية  التجارية  ال�سركات  ن�ساط  بغداد، وحتى  �سكة حديد  خط 
فونكهاو�ش و�سركة هامبورج وغريها)14(، حيث نقلت هذه �ل�سركات ن�ساطها من �ل�ساحل �ل�سرقي 
للخليج �إلى �جلزر �لعربية و�ل�ساحل �لعربي، حني حاولت �حل�سول على �متياز�ت ��ستخر�ج بع�ش 

�ملعادن، و�سعيها للح�سول على �متياز�ت ل�سيد �للوؤلوؤ و�لأ�سماك يف �لبحرين. 

اأن الأملان  ال�سلطات الربيطانية، على الرغم من  الن�ساط الأملاين جدًل كبريًا بني  اأثار  وقد 



126

كانو� يوؤكدون �أن �أهد�فهم جتارية حم�سة ولي�ست �سيا�سية)15(، لكن �ل�سلطات �لربيطانية مل تقتنع 
بذلك خا�سة مع تز�يد �لنفوذ �لأملاين يف �لآ�ستانة، ثم �ن�سمام تركيا �إلى �أملانيا يف بد�ية �حلرب 
�لعاملية �لأولى، ونعتقد �أن بريطانيا كانت تخ�سى من �أن تتخذ �أملانيا من �سبه جزيرة قطر مركزً� 

لن�ساطها م�سترتة ور�ء �لعثمانيني. 

ولقد خلقت �لتطور�ت �ل�سابقة مناخًا مو�تيًا جعل بريطانيا تفكر جديًا يف عقد �تفاقية ت�سمل 
بها قطر يف حمايتها، فطلبت حكومة �لهند �لربيطانية من �ملقيم �ل�سيا�سي �لربيطاين يف �خلليج 
)كوك�ش( يف 15 يوليو 1914م �أن ي�سارع �إلى عقد معاهدة �حلماية مع �ل�سيخ عبد�هلل بن جا�سم �آل 
ثاين، ويف نوفمرب 1914م، �أبلغ �ملقيم  �ل�سيخ عبد�هلل باأن حربًا قد ن�سبت بني بريطانيا وبني �أعد�ئها 

وعلى ر�أ�سهم �لدولة �لعثمانية و�أملانيا، وطلب منه عدم تقدمي �أية م�ساعد�ت لهاتني �لدولتني. 

وحيث �أن �سبه جزيرة قطر تتميز مبوقع ��سرت�تيجي ممتاز يف �خلليج، وخوفًا من �أن ُتتخذ 
العثمانية  احلامية  لطرد  معاونتها  لعر�ض  بريطانيا  �سارعت  حمتمل،  اأمل��اين  ن�ساط  لأي  قاعدة 
�ملتو�جدة يف �لدوحة، وكانت تدرك �أنه لي�ش بو�سع �ل�سيخ عبد�هلل بن جا�سم �إخر�ج هذه �حلامية 
�ل�سيخ عند طلبه  ملعاونة  ��ستعد�دها  �أبدت  ومن هنا  بريطانيًا،  �سيحتاج عونًا  لذلك  و�أنه  بنف�سه، 

ذلك)16(. 

هذ� بينما كان و�سع �حلامية �لعثمانية )�لتي ت�سم 275 جنديًا و�سابطًا( قد بلغ حدً� كبريً� 
من �ل�سوء و�حلرج، حتى �أنها وجدت عناًء كبريً� يف �حل�سول على �ملو�د �لتموينية �ل�سرورية ، كما 
يئ�ست من و�سول �أية �إمد�د�ت تركية �إليها، يف جو من �ل�سائعات يوحي بتعر�سها حل�سار بريطاين 
قائدها  دفع  مما  قطر،  حاكم  يقدمها  كان  �لتي  �ل�سرورية  �ملــوؤن  تكفيها  تكن  مل  كذلك  و�سيك، 
)عبد�جلبار �أفندي( �إلى طلب �سلفة من �أحد �أثرياء �لبحرين)17(، بينما تو�لت �لأخبار عن هزمية 
�لقو�ت �لرتكية يف �لعر�ق، لكل ذلك ��سطر قائد �حلامية �إلى �ل�ستجابة لطلب �ل�سيخ عبد�هلل بن 
جا�سم بت�سليم �حلامية نف�سها يف 19 �أغ�سط�ش 1915، حيث حملت �حلامية على �سفينة بريطانية 
و�أبعدت �إلى �لبحرين)18(، بينما �سادرت بريطانيا جميع �أ�سلحتها وذخائرها، وهكذ� �نتهى �لوجود 

�لعثماين يف قطر ب�سكل نهائي لتبد�أ �سفحة جديدة من �لعالقات �لقطرية – �لربيطانية. 

�أما عن �لإجر�ء�ت �لتي متت للتوقيع على �ملعاهدة، فاإنها قد ��ستغرقت �أكرث من عام )من 
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�سبتمرب �إلى نوفمرب 1916( ومت �لت�سديق �لنهائي عليها يف مار�ش 1918م)19(، وقد تبادل �جلانبان 
�ل�سيا�سي  �ملقيم  بو��سطة  بريطانيا  فقدمت  �لفرتة،  هذه  خالل  �ملقرتحات  و�لربيطاين  �لقطري 
�ل�سري بر�سي كوك�ش، ومعتمد�ها من �لكويت )جر�ي( و�لبحرين )كيز( م�سروعًا للمعاهدة يف 16 
�سبتمرب 1915 ناق�سه �ل�سيخ عبد�هلل يف 12-22 �أكتوبر و�أبدى �عرت��سات حول وجود مقيم بريطاين 
يف قطر وفتح �لبالد للتجارة �لربيطانية، كما رف�ش �إقامة مكتب للربق و�لربيد يف بالده)20(. وقد 
�ل�سيخ  �أبد�ها  �لتي  و�لعرت��سات  �مل�ساكل  هذه  على  �لتغلب  يف  �لربيطانية  �لدبلوما�سية  جنحت 
عبد�هلل حول بع�ش مو�د �مل�سودة، حيث و�فقت �ل�سلطات �لربيطانية على �إيقاف �لعمل بالبنود �لتي 
�عرت�ش عليها �ل�سيخ مبوجب وثيقة �أرفقت بن�سو�ش �ملعاهدة، كما و�فق �ل�سيخ على �إ�سد�ر �إعالن 
يتعهد فيه بحظر جتارة �ل�سالح، ويف 10 يناير 1916 فو�ست �حلكومة �لربيطانية حكومة �لهند يف 
�لت�سديق على �ملعاهدة، فاأبرمت هذه يف 3 نوفمرب 1916 بت�سديقها على �ملعاهدة، ومت �لت�سديق 
�لنهائي عليها يف 23 مار�ش 1918 بعد �أن وقع �ل�سيخ عبد�هلل بن جا�سم على �لن�سخة و�لرتجمة)21(. 

باأن هذه �ملعاهدة جعلت من بريطانيا قيمًا على �سوؤون �لدفاع عن  وباخت�سار ميكن �لقول 
و�لإد�رة  باحلكم  �ملتعلقة  �لد�خلية  �ل�سوؤون  تركت  بينما  �خلارجية،  �سوؤونها  على  وكذلك  قطر، 

و�لق�ساء لل�سيخ، مع �سمان ��ستقالل �لبالد ��ستقالًل مكفوًل باحلماية �لربيطانية.
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الف�صل ال�صابع

م�صروع احتاد الإمارات العربية املتحدة 1968 – 1971

م�صاعي النجاح واأ�صباب الف�صل

تعود �سلة بريطانيا مبنطقة �خلليج �إلى عام 1616 عندما و�سل �ل�سيد ��ستيل مندوب �سركة 
�لهند �ل�سرقية �لربيطانية �إلى �إير�ن، �إلى �أن �رتبطت ر�سميًا بالإمار�ت �لعربية يف �خلليج بتاريخ 
28 كانون �لثاين )يناير( 1820، ووقعت مع �سيوخ �لإمار�ت �لعربية يف �ل�ساحل �جلنوبي للخليج 

�ملعاهدة �لأولى �لتي �سميت باتفاقية �ل�سالم �لبحري، وغدت لربيطانيا �ليد �لعليا دون مناف�ش. 

تغريت �لظروف يف منطقة �خلليج يف منت�سف �لقرن �لتا�سع ع�سر، ومع ظهور �ل�سخ�سية 
�لعربية و�حتد�م �ل�سر�ع بني �لإمار�ت �لعربية وبريطانيا يف منت�سف �لقرن �لع�سرين مع منو �لوعي 
�لقومي �لعربي، فتاأثرت مكانتها يف �ملنطقة، ولذلك �أجرب �ل�سعب �لبحريني �مل�ست�سار �لربيطاين 
على مغادرة �ملنامة يف عام 1957 عقب �لعدو�ن �لثالثي على م�سر، كما قامت مظاهر�ت عارمة 

يف خمتلف �لإمار�ت �لعربية يف ذلك �لوقت.

�أدركت �حلكومة �لربيطانية �أن بقاءها يف �ملنطقة وملدة طويلة غري م�سمون، لذلك فكرت يف 
�لن�سحاب قبل فو�ت �لأو�ن على �لرغم من �أنها �سبق �أن حولت �إ�سرت�تيجيتها من عدن �إلى منطقة 

�خلليج �لعربي.

ويف عام 1967 �أعلنت �حلكومة �لعمالية يف لندن قر�رً� بتخفي�ش �لنفقات �لع�سكرية يف �سرق 
�ل�سوي�ش، و�أن �لوجود �لع�سكري �لتقليدي لربيطانيا يف �ملنطقة �أ�سبح ل مربر له، ومل مي�ش �سوى 
�سهور قليلة حتى �أعلن هارولد ويل�سن رئي�ش وزر�ء بريطانيا باأن حكومته �سوف ت�سحب قو�تها من 

�خلليج قبل نهاية عام 1971م.

وقد �أتاح هذ� �لقر�ر فر�سة ممتازة �أمام �مل�سوؤولني يف �خلليج لر�سم خريطة �سيا�سية جديدة 
للمنطقة على �أثر �لفر�غ �لذي ترتكه بريطانيا منها:
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�أن تعلن �لإمــار�ت �لكربى مثل قطر  �أو  �لت�سع،  �إقامة �حتاد فيدر�يل بني �لإمــار�ت �لعربية 
و�لبحرين و�أبو ظبي ��ستقاللها. 

وبعد �إعالن بريطانيا قر�رها بالن�سحاب من �خلليج ر�سميًا يف 16يناير 1968 برزت فكرة 
 1968 عام  منذ  �خلليج  و�سيوخ  وزعماء  قادة  بني  �جتماعات  عدة  وعقدت  جدي،  ب�سكل  �لحتاد 

وبذلو� حماولت جادة لتحقيق هذ� �حللم لكن �مل�ساعي مل تكلل بالنجاح.

*  *  *
�أن  �إلى طريق م�سدود، وكان و��سحًا  �لت�سع  و�سلت مباحثات �إمتام �حتاد �لإمار�ت �لعربية 
�خلالفات و�لرو��سب �لتاريخية بني �لإمار�ت �لكربى يف �خلليج �ساهمت �إلى حد كبري يف تعطيل 
�مل�سروع �لحتادي، ومل توؤت حماولت �لو�ساطة ثمارها، نتيجة مت�سك وفد قطر مبو�قفه �لتي ر�آها 
مبدئية، ونتيجة لرت�جع وفد �لبحرين عما كان قد قبله يف جل�سات �سابقة، ومل يبد �أي من �جلانبني 
من  �أثارته  فيما  ت�ساهاًل  �أبدت  قد  مثاًل-   - دبي  �أن  خا�سة  كافية،  مرونة  �لبحريني  �أو  �لقطري 
– �لكويتية، فكان على �إمار�ت �ساحل عمان �ل�سبع �لأخرى �أن  مطالب خالل �لو�ساطة �ل�سعودية 
و�أبو ظبي على  دبي  �تفاق  بعد  �لإمــار�ت،  �أن هذه  �أن نالحظ  وينبغي  �لحتــاد،  تقرر موقفها من 
�لتعاون بعد ت�سوية م�ساكل �حلدود بينهما نهائيًا يف فرب�ير 1968، مل يكن بينهما ما يدعو للنكو�ش 
عن فكرة �إقامة �حتاد فيما بينهما، خا�سة �أن هذه �لفكرة قدمية ترجع �إلى عام 1952 عندما تاألف 
“جمل�ش �لإمار�ت �ملت�ساحلة” حتت �لإ�سر�ف �لربيطاين، ثم عندما جرت حماولة تطويره باإن�ساء 

ما �سمي “مبكتب �أو جمل�ش تطوير �لإمار�ت �ملت�ساحلة” عام 1965. 

وقد ظلت فكرة �حتاد �إمار�ت �ساحل عمان �ل�سبع قائمة، فربزت خالل �سيغة �لتفاق �لثنائي 
بني �أبو ظبي ودبي  يف 18 فرب�ير 1968، �لتي دعت حكام �إمار�ت �ساحل عمان “ �خلم�ش �لباقية 
“ �إلى �ل�سرت�ك يف هذه �لتفاقية، ثم دعوة حاكمي قطر و�لبحرين للتد�ول حول م�ستقبل �ملنطقة، 

مما يعطى �نطباعًا و��سحًا باأن �أبو ظبي ودبي كانتا تفكر�ن منذ �لبد�ية يف �حتاد �سباعي.

وقد ذكر �أن �حلكومة يف �أبو ظبي قد تغا�ست عن توزيع مذكرة موجهة من )�ل�سباب �لعماين( 
قيام  تتحدث عن حتمية   ،1968 مايو  �لأولى  دورته  �لأعلى لالحتاد يف  �ملجل�ش  �جتماعات  خالل 
�لوحدة بني �إمار�ت �ل�ساحل �لعماين �ل�سبع، بحكم ظروفها �جلغر�فية و�لقت�سادية و�لجتماعية، 
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لت�سكل وحدة و�حدة، ثم تن�سم �إليهم �لبحرين وقطر )فمن �لبديهي �أن �حتاد ثالث وحد�ت �دعى 
للنجاح من �حتاد ت�سعة عنا�سر غري متكافئة �لعدد و�لإمكانيات( ويفهم من هذ� بطبيعة �حلال 
بن  ز�يد  �ل�سيخ  �سرح  �أن  وتبلورها  �لفكرة  و�سوح  من  وز�د  �أوًل،  �سباعي  �حتاد  يقوم  �أن  �سرورة 
للمجل�ش  �لأولى  للدورة  �لأول  �لجتماع  �أعقاب  ، يف  مايو 1968  �سلطان يف موؤمتر �سحفي يف 28 
�لأعلى لالحتاد وف�سلها يف �تخاذ قر�ر�ت �سريحة وحا�سمة، باأنهم كانو� عازمني على قيام �لحتاد 
ي�سم  �أ�سمل  قيام �حتاد  و�لبحرين يف  �ل�سقيقتان قطر  ولكن عندما رغبت  �ل�سبع،  �لإمــار�ت  بني 

�لإمار�ت �لت�سع، ما وجدنا �إل �لرتحيب بهما كاأ�سقاء وجري�ن)1(.

  ومن ناحية �أخرى �سدرت ت�سريحات �أثناء �نعقاد �لدورة �لأولى عندما ��ستوؤنفت يف يوليو 
1968، تفيد باأن حاكم �أبو ظبي قد عقد �تفاقية ثنائية، على غر�ر �تفاقيته مع حاكم دبي، مع بقية 
�لإمــار�ت �ل�سبع، ليعلن وحدة هذه �لإمــار�ت يف حالة ف�سل �لحتاد يف حل م�سكلة �لرئا�سة ومقر 

�لعا�سمة، �أو �إذ� ف�سلت �لو�ساطة يف �إقناع قطر بقبول �لت�سوية)2(.     

ويوؤيد ��ستمر�ر بقاء فكرة �لحتاد �ل�سباعي كذلك �أن �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �أدلى بحديث 
�إلى �سحيفة �لتيم�ش �لربيطانية يف 9 �أكتوبر 1968 ذكر فيه “�أنه يوؤيد قيام �حتاد وثيق يف �خلليج 
�لعربي ي�سم �لإمار�ت �لت�سع، على �لرغم من �لتقدم �ل�سئيل �لذي مت �إحر�زه، على �أنه �إذ� ثبت 
��ستحالة تنفيذ ذلك فاإنه �سيوؤيد قيام �حتاد بني �إمار�ت �ل�ساحل �ل�سبع وحدها، وحتى �إذ� تعذر 
ذلك فانه �سيوؤيد قيام �حتاد بني �أبو ظبي وبني ثالث �أو �أربع �إمار�ت كنو�ة لحتاد �أكرب”)3(. وقد 
يتنا�سب مع  لها فيه ما  تز�ل تف�سل �حتــادً� يكون  �أبو ظبي كانت ل  باأن  �ملوؤرخني ذلك  �أحد  ف�سر 
بلغ  �لأ�سلحة،  باأحدث  مدرب  بها  خا�ش  جي�ش  لإن�ساء  جهدً�  تبذل  بد�أت  و�أنها  خا�سة  طموحها، 
تعد�ده �أكرث من خم�سة �آلف رجل، بالإ�سافة �إلى نو�ة ل�سالح �لطري�ن، بحيث �أ�سبحت هذه �لقوة 

تتجاوز حاجات �أمنها �لد�خلي)4(.  

ورمبا يعد �سحيحًا �أن �أبو ظبي كانت ترى �أن باإمكانها �أن تكون متزعمة لحتاد ي�سم �لإمار�ت 
�لت�سع،  �لإمـــار�ت  ي�سم  مو�سع  لحتــاد  متزعمة  منها  �أكــرث  و�أغناها،  �أكربها  باعتبارها  �ل�سبع، 
تناف�ش مكانتها فيه قطر و�لبحرين، خا�سة وقد �نتهت م�سكالتها مع جارتها دبي، بالإ�سافة �إلى 
ت�ساعيًا  �أم  �سباعيًا  �أن يكون �لحتاد  �لأخرى �ل�سغرية مل يكن يهمها كثريً�  �لإمار�ت �خلم�ش  �أن 
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ماد�مت �ستجد نف�سها د�خل دولة �حتادية يف كل �لأحو�ل. 

�إمار�ت  �إلى تزعم �حتاد �سباعي ي�سم  �أبو ظبي  ويوؤكد فكرة �جتاه  للنظر حقًا  �مللفت  ومن 
تاأ�سـ�ش عام 1952، ومكتب تطوير  �لذي  �ملت�ساحلة(  �لإمــار�ت  �أن )جمل�ش حكام  �ساحل عمان، 
�لإمار�ت �لذي �أن�سئ عام 1965، ظال قائمني حتى بعد �إعالن قيام �حتاد �لإمار�ت �لعربية، فلقد 
�أ�سدر جمل�ش حكام �لإمار�ت �ملت�ساحلة ما عرف مب�سروع �لقانون �لأ�سا�سي �ملوؤقت لإمار�ت �ساحل 
تكوين  �إلى  يهدف  وهو  �ل�سباعي،  �لحتاد  لإقامة  دبي  �تفاقية  توقيع  من  ق�سري  وقت  بعد  عمان، 
�حتاد من �إمار�ت �ل�ساحل ت�سرتك فيه �أبو ظبي بالزعامة مع دبي، �إن مل يقدر لها �لنفر�د وحدها 
بالزعامة فيه. ورغم �لن�ش يف ذلك �لقانون �لأ�سا�سي على �أنه ل يتعار�ش مع �تفاقية دبي �ملوقعة 
يف 27 فرب�ير 1968، �إل �أنه كان من �لو��سح �أنه ل ميكن و�سعه مو�سع �لتنفيذ مع وجود �لحتاد 

�ملو�سع، لعدم �إمكانية وجود �لحتادين معًا يف وقت و�حد)5(.  

وعندما ف�سلت حماولت �لحتاد �ل�سباعي وعجزت جهود �لو�ساطة عن �إمتام م�سروع �لحتاد، 
جتددت �لدعوة من �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان يف 28 يونيو 1971، �إلى بقية حكام دبي و�ل�سارقة ور�أ�ش 
�لإمار�ت  �ملت�ساحلة وحتويل مكتب تطوير  �لإمــار�ت  �ساأن عقد جمل�ش حكام  للتد�ول يف  �خليمة 
�إلى حكومة �حتادية، وكان هذ� �ملكتب قد بد�أ �جتماعاته بالفعل منذ 25 يونيو على �أثر �لتطور�ت 
�لد�خلي  �لأمن  ب�سوؤون  يتعلق  فيما  �ل�سباعي،  �لحتاد  باإمتام  �ملتعلقة  �لدر��سات  لإعد�د  �لأخرية  
وقوة �لدفاع، وم�سائل �جلن�سية و�جلو�ز�ت، و�قرت�ح جدول �لأعمال لجتماع �حلكام �لذي �قرتح 

�أن يتم يف 5 يوليو 1971.)6(

تعني هذه �لتطور�ت بطبيعة �حلال �أن �أبو ظبي وبقية �إمار�ت �ساحل عمان �ملت�سالح كان لديها 
“�لبديل �لحتادي« يف حالة ف�سل �لحتاد �ملو�سع، و�أنها مل تتخل عنه، حتى مع �إعالن �تفاقية دبي 
و�سري مباحثات �لحتاد، وتكمن خطورة هذ� �لأمر عند تف�سري مو�قف هذه �لإمار�ت من �لحتاد 
فعال  بدور  �لقيام  تقاع�سها عن  وبالتايل  �إمكانية جناحه،  �لبد�ية يف  منذ  ت�سككها  ويف  �لت�ساعي 
كان منتظرً� من �إمارة مثل �أبو ظبي بالذ�ت، مبا لها من ثقل �سيا�سي و�قت�سادي. كانت �أبو ظبي 
قد حتولت بالفعل �إلى قوة قيادية ب�سبب ثر�ئها �لعظيم من ناحية، وب�سبب �لدور �لفعال �لذي قام 
به �ل�سيخ ز�يد يف تدعيم وتقوية �لعالقات بني حكام �لإمار�ت �لأخرى مما �أكد زعامته بينهم)7(، 
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خا�سة وقد �ختري رئي�سًا لدولة �لحتاد، وعقدت يف �إمارته معظم �جتماعات �حلكام ونو�بهم ، كما 
�ل�سبع  �ملت�سالح  �ل�ساحل  �إمار�ت  كانت  فهل  للدولة �جلديدة،  موؤقتة  �تخاذها عا�سمة  على  �تفق 
ترى اأن احل�سا�سيات التاريخية بني قطر والبحرين لن ت�سمح لهما بتجاوز املا�سي والنخراط معًا 
بل  وبالتايل حاولت �حلفاظ على م�سروعها �لحتادي �خلا�ش،  ؟.  �لدولة �لحتادية �جلديدة  يف 
و�لإبقاء على تنظيماته وتطويرها باإ�سد�ر قانون �أ�سا�سي. على كل حال ميكن يف �سوء �لعتبار�ت 
�ل�سابقة �أن تتحمل �أبو ظبي ودبي ق�سطهما من م�سوؤولية ف�سل �لحتاد، مبا يتفق مع حجمهما د�خل 

�لإمار�ت، وما كان ماأموًل �أن يقوما به لإجناح �مل�سروع.

وقد ل تكون م�سوؤولية �لإمار�ت �خلم�ش �لأخرى، �ل�سارقة ور�أ�ش �خليمة وعجمان و�أم �لقيوين 
و�لفجرية، كبرية يف �إف�سال �مل�سروع �لحتادي، لكنها بتعطيلها بع�ش �لقر�ر�ت �ساهمت ب�سكل ما يف 
�إتاحة �لفر�سة لبع�ش �لإمار�ت �أن ترت�جع عما كانت قد �أبدت من مرونة يف قبوله، وخري مثال على 
هذ� موقفهم من م�ساألة �لتمثيل يف �ملجل�ش �لوطني �ل�ست�ساري، فبالرغم من مو�فقة �أبو ظبي وقطر 
يف �لبد�ية، على مطلب �لبحرين ب�ساأن �لتمثيل �لن�سبي، مل يتمكن �ملجل�ش �لأعلى من �لتو�سل �إلى 
�تخاذ قر�ر ب�سبب موقف حكام هذه �لإمار�ت �خلم�ش، و�إ�سر�رهم على مبد�أ �مل�ساو�ة يف �لتمثيل، 

مما فتح �لباب ملناق�سات جديدة، ومن ثم تر�جعات جديدة. 

و�ل�سيء نف�سه حدث من جانب تلك �لإمار�ت حينما �أ�سرت على �أن يكون �لت�سويت يف �ملجل�ش 
�لأعلى بالإجماع )جت�سيدً� ملبد�أ �مل�ساو�ة بينها يف �ل�سيادة( وو�سيلة حلماية نف�سها من �أي قر�ر قد 
ي�سر مب�ساحلها حل�ساب الإم��ارات الكربى، ولذلك مل ت�سر فقط على وجوب ا�سرتاط الإجماع 
“�لوز�ري”  �لحتادي  �ملجل�ش  يف  للت�سويت  �أ�سا�سًا  جعله  ب�سرورة  طالبت  و�إمنا  �لأعلى،  �ملجل�ش 

كذلك. 

و�ملثل �لأخري على موقف تلك �لإمار�ت �خلم�ش بد� و��سحًا عند توزيع �حلقائب �لوز�رية، 
�لوز�ر�ت  بينها، وحاولت �حل�سول على حقائب  فيما  �جتماعات خا�سة  �لإمار�ت  تلك  �إذ عقدت 
�لرئي�سية لنف�سها، �لأمر �لذي �أثار �أزمة فيما بينها كانت من �أ�سباب ف�سل �لدورة �لر�بعة. وكانت 
�لإمار�ت �ل�سغرية مدفوعة �إلى ذلك بالرغبة يف تاأكيد �لذ�ت، مقابل ��ستحو�ذ �لإمار�ت �لكربى 
على �ملر�كز �لعليا لالحتاد، وقد �أثارها بطبيعة �حلال �أن �لإمار�ت �لكربى منحت حق �لعرت��ش، 
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الأعلى  املجل�ض  ب�ساأن قرار  اإذا ما حدث ت�سويت  الأغلبية  تكون موافقتها �سمن  اأن  ا�سرتط  حني 
تتفق وحجمها، ومن منطق  �ليها نظرة  �لكربى تنظر  �لأربع  �لإمار�ت  بينما كانت  نافذً�،  لي�سري 

�أنها – �أي �لكربى – هي �لتي تتحمل �مل�سوؤوليات �لحتادية �ملختلفة)8(. 

�إمتام  و�ل�سارقة ور�أ�ش �خليمة، عن  �أبو ظبي ودبي  �لتي متت بني  �أ�سفرت �لت�سالت   وقد 
 1971 متوز  ويوليو/  حزير�ن،  يونيو/  �سهري  بني  فرتة  خالل  �جلديد  �لحتــاد  �إقامة  مفاو�سات 
�أع�ساء )جمل�ش  باعتبارهم  دبي  �ل�سبع يف  �لإمــار�ت  �جتمع حكام  يوليو، حني  وبالتحديد يف 10 
�لإمار�ت �ملت�ساحلة( و�تفق �جلميع على �خلطو�ت �ملتعلقة باإعالن �لحتاد)9(. ويف 18 يوليو متوز 
1971 مت �إعالن ميالد و��ستقالل )دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة( بدون قطر و�لبحرين على نحو 
ما هو معروف، وكانت بذلك �أول دولة يف �خلليج تعلن ��ستقاللها، بل �إنها تعجلت �لقيام دون �أن 
تنتظر �ملوقف �لر�سمي من حكومتي قطر و�لبحرين، وقد �أو�سحت وثيقة ��ستقالل �لدولة �جلديدة 
– �لتي تاأخرت �إمارة ر�أ�ش �خليمة قلياًل قبل �أن تن�سم �ليها – هذه �لنقطة، حني ورد بها )�أنه بعد 
�أبو ظبي معلومات مفاد�ها  �إلى حكومة  – �لكويتي �مل�سرتك، و�سلت  �نتهاء جولة �لوفد �ل�سعودي 
وملا كان  �أيار 1971،  �سهر مايو/  �أو�ئــل  تفكر جديًا يف �ل�ستقالل منفردة يف  �لإمــار�ت  بع�ش  �أن 
�أوفد �سمو �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان كاًل  و�سول هذه �ملعلومات قد حدث بطريقة غري ر�سمية، فقد 
من �لأ�ستاذ �أحمد خليفة �ل�سويدي و�لدكتور عدنان �لباججي �إلى قطر و�لبحرين ل�ستطالع �ملوقف 
عن كثب، ورغم �أن �مل�سوؤولني يف �لإمارتني �أكدو� للوفد مت�سكهم بالحتاد، فقد ظهر و��سحا مت�سك 
كل منهما با�سرت�طاته، ل �سيما فيما يتعلق مبكان �لعا�سمة �لحتادية، ون�سبة متثيل كل �إمارة يف 
�إمكانات عقد �جتماع للمجل�ش  �أن ي�ست�سف  �أبو ظبي  �ملجل�ش �لوطني �ل�ست�ساري. وقد حاول وفد 
�أنه ما مل تذلل �ل�سعاب وتز�ل  �لأعلى حلكام �لإمار�ت، ولكن �لأ�سقاء يف �لبحرين وقطر، بينو� 

�خلالفات يف وجهات �لنظر قبل عقد هذ� �لجتماع، فالأف�سل عدم عقده)10(. 

�إلى  عاد  ثم  �لإمارتني،  يف  �لأ�سقاء  بني  �لنظر  وجهات  لتقريب  ممكن  جهد  كل  �لوفد  بذل 
�أبو ظبي  �إلى  �ل�سيخ ز�يد عن نتيجة �ت�سالته، ومل مت�ش على عودته  �إلى  �أبو ظبي وقدم تقريرً� 
�سوى فرتة وجيزة، حتى �أبلغت حكومة �لبحرين حكومة �أبو ظبي باأنها �أي �لبحرين تف�سل �إعالن 
�ل�ستقالل �ملنفرد، وهكذ� مل يبق �أمام حكام �إمار�ت �ل�ساحل �لعماين منا�ش من �لبدء يف �لتفكري 

يف �لحتاد �ل�سباعي)11(.           
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�لبحرين وقطر  �أن حت�سم كل من  �لدولة �جلديدة و��ستقاللها، بقى  �إعالن قيام  �أثر  وعلى 
�لأخــرى  هي  �أعلنت  �أن  �لبحرين  تلبث  فلم  مــدة،  منذ  تقرر  قد  �لو�قع  يف  كان  �لــذي  موقفيهما 
��ستقاللها يف 14 �آب/ �أغ�سط�ش 1971، ويعلق �أحد �ملر�قبني على ذلك باأنها مل توؤخر �إعالن قيام 
دولتها كدولة م�ستقلة �إل تنفيذً� لتخطيط �أو تكتيك �إقليمي، يق�سي باأل يكون قيامها �سابقًا لقيام 
�لدولة �لحتادية لتتفادى بذلك �أي لوم يدينها تاريخيًا، وي�سجل عليها �أنها كانت �ل�سبب يف ت�سدع 

�لدولة �لحتادية)12(.

ومن �مل�سلم به �أن �لبحرين، منذ ن�ساأة فكرة �لحتاد وخالل مر�حل تنفيذها �لأولى، كانت 
�ل�سكاين  بحجمها  لأنها  لإجناحه،  �سعت  ثم  ومن  �لحتاد،  دولة  قيام  تقت�سي  م�سلحتها  �أن  ترى 
�لأكرب  �ل�سيا�سة  �لوحدة  �إطار  د�خل  �لطويل،  �ملدى  على  وتاأثريً�  �أهمية  �أكرث  �ستكون  و�حل�ساري 
من ناحية، ولأنها �ستكون يف ماأمن من �ملطامع �لإير�نية �لتي جتددت بقوة عقب �إعالن �لن�سحاب 
�لربيطاين)13(، د�خل )�ملحيط �لعربي( يف �خلليج من ناحية ثانية. غري �أن هذه �مل�ساألة �لأخرية 
بل  به طهر�ن  ترحب  ما مل  وهو  �لحتــاد  د�خل  وجودها  لأن  �ملتاعب،  �لكثري من  عليها  قد جرت 
هاجمته، قد �أثر بطبيعة �حلال على موقف �لإمار�ت �لأخرى منها، خا�سة من كانت لها عالقات 
طيبة بطهر�ن ول ترغب يف معاد�ة �جلارة �لقوية. �أما حجم �لبحرين �ل�سكاين و�حل�ساري، فقد 
ناف�سته عليها �إمار�ت �أخرى كانت ترى �أنها �أكرب منها م�ساحة �أو �أكرث ماًل، وقد �نعك�ش ذلك على 
�ل�سر�ع حول �ملنا�سب و�ملر�كز �لحتادية �لعليا يف �لدولة �جلديدة على نحو ما ر�أينا، وعلى ذلك 

كان موقف �لبحرين طو�ل �سهور �ملباحثات �لع�سرية، �سائكًا ومعقدً�. 

 وقد تكررت ت�سريحات �مل�سوؤولني �لبحرينيني، بتاأكيد رغبة �إمارتهم يف قيام دولة �لحتاد، 
�لبحريني من �جتماعات  �لوفد  �أثر عودة  �لأخرى، ولكن على  �لإمار�ت  �إح�سا�سهم مبو�قف  رغم 
�لدورة �لثالثة للمجل�ش �لأعلى للحكام، �لتي �نعقدت بالدوحة يف مايو/ �أيار 1969، �أذ�عت �سركة 
�لأنباء يف �لبحرين �إعالنًا يف 20 مايو/ �أيار 1969 عرب خالله �مل�سوؤولون عن خيبة �أملهم يف �أعقاب 
ف�سل �جتماع �ملجل�ش، وذكر �أن عددً� كبريً� منهم يعتقدون �أن تخوف �لإمار�ت �لأخرى من تاأييد 
�لبحرين يف وجه �ملز�عم �لإير�نية هو �أ�سا�ش �خلالفات �حلالية بني حكام �لإمار�ت، و�أن معظمهم 
لذلك يرتدد يف منح �لبحرين �أي دور �أ�سا�سي يف �لحتاد، بالإ�سافة �إلى عدم عقد �أي �جتماع من 
�جتماعات �ملجل�سني �لأعلى و�لحتادي يف �لبحرين. و�أنه عندما �ساأل مدير �ملالية �لبحريني يف 9 
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�أجاب باأن كل �حتمالت �مل�ستقبل يف  �إعالن �لبحرين ��ستقاللها،  �أيار 1969، عن �حتمال  مايو/ 
ح�سابنا، ولكن لي�ش يف خططنا �أن نف�سل م�سرينا عن م�سري �أ�سقائنا يف �خلليج)14(.

وقد �نعك�ست مو�قف �لبحرين ب�سكل �إيجابي خالل �لدورة �لر�بعة للمجل�ش �لأعلى للحكام، 
حني عملت على �أل تكون �سببًا يف �أي م�سكلة من �مل�سكالت، وو�فقت على جميع م�سروعات �لقر�ر�ت 
�لنهاية  كانت  حتى  �ملر�قبني،  ده�سة  �أثــارت  وبدرجة  ر�أينا  ما  نحو  على  �ملوؤمتر  �ليها  تو�سل  �لتي 
اأثر تالوة ر�سالة املقيم الربيطاين وانفراط عقد املوؤمتر، ثم  الدرامية املفاجئة التي حدثت على 
عدم �لتوقيع على قر�ر�ته، حيث مل يعد لها قيمة من �لناحية �لقانونية لعدم �سدورها ر�سميًا، وهي 

�حلجة �لتي مت�سكت بها �لبحرين فيما بعد، للتن�سل مما كانت قد و�فقت عليه.

بتوجيهات خارجية جاءت  �ل�سابق  �ملت�ساهل  �لبحرين  نف�سر موقف  �أن  يبدو �سحيحًا  ورمبا 
�أن  قدرنا  �إذ�  فيه وجمار�ته، خا�سة  لل�سري  عليها  وت�سغط  بل  �لحتاد،  �لبتعاد عن  من  حتذرها 
دفعت  ثم  ومن  مبا�سر،  ب�سكل  �ملنطقة،  يف  �لإير�نية  �لأطماع  مو�جهة  تتحا�سى  باتت  بريطانيا 
�لبحرين لال�ستمر�ر يف �إطار �لحتاد، �إلى �أن ��ستجدت عو�مل جديدة جعلت �لبحرين تغري موقفها 
�حلكام  نو�ب  جلنة  �جتماعات  خالل  م�سروعاتها  على  �لتفاق  مت  �لتي  �لقر�ر�ت  على  وتتحفظ 
يف �أبو ظبي )�أكتوبر/ ت�سرين �لأول 1970( حني �أعلنت �لبحرين �أن �لقر�ر�ت مل ت�سدر ر�سميًا، 
وعليه فاإنها غري ملزمة قانونًا مب�سود�ت �مل�سروعات، و�أن من حقها �إعادة �لنظر يف �أحكام م�سروع 

�لد�ستور �ملوؤقت. 

وقد دعا ذلك �أحد �ملر�قبني �إلى �لتعليق باأن �لبحرين �لتي كانت ترفع ر�ية �لحتاد، و�لتي 
ـ مظلة لها حتميها من �ملطامع �لإير�نية،  �إذ� قام  ـ  تنازلت عن كثري من مطالبها ليكون �لحتاد 
و�فقت  و�أن  �سبق  قــر�ر�ت  �لنظر يف  باإعادة  تت�سبث  قيام �لحتــاد،  �لعقبات يف طريق  ت�سع  بد�أت 
عليها، وت�ساأل: هل �ل�سبب �أنها تخل�ست من حالة �خلوف �لتي كانت تعانيها قبل �أن حتل م�سكلتها 
مع �إير�ن؟ ... �إن كل ما �أثري بطريق �لحتاد، م�سائل ثانوية، ل تعادل �سيئًا بالن�سبة للفو�ئد �لتي 

�سيجنيها �سعب �لبحرين من قيام �لحتاد)15(. 

و�لإد�ريــة  �ل�سيا�سية  �أو�ساعها  بناء  يف  �سرعت  قد  �لبحرين  كانت   1970 عام  بد�ية  ومنذ 
�لد�خلية، ��ستعد�دً� للمرحلة �جلديدة، وجاء ذلك يف �أعقاب ف�سل �لدورة �لر�بعة للمجل�ش �لأعلى 
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للحكام ، فاتخذت خطو�ت �أثارت �لعتقاد باأنها بد�أت تعمل بعيدً� عن �لحتاد، حني �أ�سدر حاكمها 
يف 19 يناير/ كانون �لثاين قر�ر� باإن�ساء )جمل�ش �لدولة( ي�سم �ثني ع�سر ع�سوً�، يرت�أ�سون هذ� 
 ، �سلمان  بن  �ل�سيخ خليفة  برئا�سة  للوزر�ء  ليكون مبثابة جمل�ش  �لدو�ئر �حلكومية)16(  �لعدد من 
كما �سدرت قر�ر�ت تنظيمية د�خلية �أخرى، تلتها خطو�ت على �مل�ستوى �لدويل، فاأن�سئت د�ئرتان 

�إحد�هما لالنتفاع و�لأخرى للخارجية. 

وف�سرت تلك �خلطو�ت باأن �لبحرين قد يئ�ست من قيام �لحتاد و�أنها بذلك تتح�سب للم�ستقبل، 
وز�د من تاأكيد هذ� �لجتاه �جلديد ما جرى من مباحثات �سرية بني �حلكومة �لربيطانية، نيابة 
عن �لبحرين من جانب، و�ساه �إير�ن من جانب �آخر خالل �سهر مار�ش/ �آذ�ر، وذلك بهدف ت�سوية 
م�سكلة �لدعاء�ت �لإير�نية يف �لبحرين. وقد نتج عن هذه �ملباحثات �أن عهد �جلانبان �إلى �لأمم 
�ملتحدة بحل �مل�سكلة، فاأر�سلت هذه جلنة لتق�سي �حلقائق �أجرت ��ستفتاء بني �سكان �لبحرين حول 
��ستقاللهم ك�سعب عربي م�ستقل �أو �ن�سمامهم �إلى �إير�ن، جاءت نتيجته “�أن �أغلبية �سعب �لبحرين 
يف�سلون �أن يعرتف بهم ك�سعب م�ستقل من قبل �ملجتمع �لدويل، و�أنهم �أحر�ر يف ت�سكيل عالقاتهم 
بالدول �لأخرى”، ومع تاأكيد عروبة �لبحرين �أ�سبحت �لنزعة �ل�ستقاللية لديها �أقوى منها يف �أي 

وقت م�سى بعد ت�سوية م�سكلتها مع �إير�ن)17( .

�سدق جمل�ش �لأمن يف 11 مايو/ �أيار 1970 على �لتقرير �لذي �أعدته جلنة تق�سي �حلقائق 
بالإجماع، وقبلته بريطانيا و�إير�ن، فانفتح �لطريق �أمام �لبحرين لالختيار بني �إعالن ��ستقاللها 
�لتطور  و�نعك�ش  حجمها)18(،  مع  يتفق  دورً�  فيه  تلعب  ل  �حتاد  باإقامة  مت�سبثة  تبقى  �أن  �أو  �لتام 
حمــاولت  وخــالل  بل  �لحتــاد،  مباحثات  من  موقفها  على  �حلــال  بطبيعة  �لبحرين  يف  �جلديد 
�لو�ساطة �لربيطانية خالل ما تبقى من عام 1970، فرت�جعت عما كانت قبلته من ت�سوية لبع�ش 

م�سائل �خلالف)19( .

وعندما جرت �لو�ساطة �ل�سعودية – �لكويتية – يناير/ كانون �لثاين- �أبريل/ ني�سان 1971 
كان و��سحًا �أن �لبحرين قد هياأت نف�سها ل�سبيل �ل�ستقالل و�لبتعاد عن �لحتاد �إذ� مل جتد نف�سها 
فيه، وهذ� يف�سر ��ستمر�ر ت�سددها وعدم قبولها حماولت �لت�سوية �لتي طرحت خالل �لو�ساطة على 
نحو ما ر�أينا وحاولت �أن جتد مربرً� لن�سحابها متذرعة باأن �لو�ساطة �ل�سعودية �لكويتية �أ�سبحت 
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ت�سري يف حلقة مفرغة، ون�سبت بع�ش �ل�سحف ت�سريحًا �أدلى به �ل�سيخ حممد بن مبارك �آل خليفة، 
مدير خارجية �لبحرين، ذكر فيه باأنه يعتقد �أن �لحتاد ينبغي �أن يكون مبنيًا على �أ�س�ش �سحيحة 
فال يكون �حتادً� بني حكام، و�أنه من �ل�سروري �أن يكون لالحتاد مردود �سيا�سي و�قت�سادي، و�أكد 
�أن �لبحرين تنازلت مبا فيه �لكفاية، ولكنها كانت تود �أن ير�عي �حلكام و�سع �لر�أي �لعام فيها، 
كما كان من �ل�سروري �أي�سًا مر�عاة �ل�سبق �لذي �سجلته �لبحرين على بقية �لإمار�ت يف خمتلف 

�ملجالت. 

ول ينبغي �ملبالغة يف �عتبار �أن �إن�ساء جمل�ش دولة يف �لبحرين يف يناير كانون �لثاين 1970 ثم 
قر�ر جمل�ش �لأمن با�ستقالل �لبحرين وعروبتها يف مايو/ �أيار 1970 ، كانتا خطوتني على طريق 
�بتعادها و��ستقاللها عن م�سروع �حتاد �لإمار�ت �لعربية،  فاخلطوة �لأولى ل تتعار�ش مع �تفاقية 
�حتاد �لإمار�ت �ملوقعة يف 27 يناير/ فرباير �سباط 1968، و�لبناء �لد�خلي لالإمارة ل يتعار�ش مع 
بناء دولة �لحتاد، كما �أن �خلطوة �لثانية تعني زو�ل �لأطماع �لإير�نية، و�إنهاء �لعالقات �لتعاقدية 
�أمام �لعامل، وطلب �لعرت�ف  �خلا�سة بني �لبحرين وبريطانيا وبالتايل ظهورها كاإمارة م�ستقلة 
بها على �لنحو، و�أن �لأقرب �إلى �ل�سو�ب �أن �لتطور�ت �ل�سابقة د�خليًا وخارجيًا قد دعمت موقف 

�لبحرين �خلا�ش، وهو ما �نعك�ش بدوره على ذلك �ملوقف من م�سروع �لحتاد �ل�سباعي برمته.

يوليو متوز  �ملتحدة يف 18  �لعربية  �لإمــار�ت  دولة  وكونت  �ل�سبع  �لإمــار�ت  ��ستقلت  وعندما 
نف�سه.  �لعام  من  �أغ�سط�ش  �أب/   14 يف  منفردة  �لأخــرى  هي  ��ستقاللها  �لبحرين  �أعلنت   1971
و�أ�سارت وثيقة ��ستقاللها من وجهة �لنظر �لبحرينية �إلى �ملبادئ �لتي �أمنت بها خالل حمادثات 
�ل�سلطات وتوزيع  �لحتاد، وخل�ستها يف �سرورة و�سع د�ستور حديث يقوم على مبد�أ �لف�سل بني 
�لخت�سا�سات بني �لأجهزة �حلكومية �لخ، “مع عدم �مل�سا�ش بحقوق �ملو�طنني �لد�ستورية �ملتعلقة 
�ل�سكانية  �لكثافة  �أ�سا�ش  على  �سحيحًا  �نتخابًا  ينتخب  نيابي  وطني  جمل�ش  يف  متثيلهم  مببد�أ 
�لد�ستور مل  م�سروع  �سلب  �ملبادئ يف  و�سع هذه  و�أن جهودنا يف  �لحتــاد،  �لأع�ساء يف  لالإمار�ت 
توفق”. و�أ�سافت �لوثيقة �أن �لبحرين �أيدت �ملقرتحات �لتي قدمها وفد �لو�ساطة �ل�سعودية �لكويتية 
�أية  تبد  مل  ثم  �لبحرين،  عر�ستها  �لتي  �لأ�سا�سية  للمبادئ  �لأدنى  �حلد  متثل  �أنها  من  “بالرغم 
ونتيجة  به،  نطالب  كنا  �أقل مما  كانت متثل  �أنها  بالرغم من  �ملعدلة  �ملقرتحات  �عرت��سات على 

لذلك مل يكن للبحرين �أي منا�ش من �لتفكري يف �سبيل ي�سون لنا كياننا و��ستقاللنا”)20( .
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ومن �ملالحظ �أن وثيقة �ل�ستقالل �ل�سابقة �أ�سافت �أن �لبحرين تفتح ذر�عيها لتبني فكرة 
�أي �حتاد جديد لالإمار�ت، حاملا يقوم على قدميه ويرتعرع، وعليه فاإن �إعالن حكومة �لبحرين عن 
��ستقاللها �لتام مبوجب هذ� �لبيان لن يوؤثر باأية حال على ��ستعد�دها دومًا لالن�سمام �إلى �حتاد 
�مل�ستقبل، وحاملا  �إليها يف  �لعربية �جلديدة، حاملا تدعى  �لإمــار�ت  �إلى دولة  �أو  �لعربية  �لإمــار�ت 
بها �سعب هذه  يوؤمن  �لتي  �ل�سلمية  �لد�ستورية  و�ملبادئ  �لأ�س�ش  بناوؤها على  ويقوم  تن�ساأ حكومتها 
وتبني فكرته،  �لإميان مببد�أ �لحتاد  �لت�ساوؤل حول معنى  �لإعالن قد يثري  �ملنطقة)21( ولكن هذ� 
ثم �لإعالن عن �ل�ستقالل �ملنفرد، بينما هناك دولة �حتادية ت�سم �لإمار�ت �ل�سبع قد قامت على 

نف�ش �ملبادئ، خا�سة و�أن �لدولة �جلديدة قامت بدون دولة قطر.  

عدد  يفوق  �لذي  �لكبري،  �ل�سكاين  بحجمها  �لبحرين  باأن  �لقول  �لإن�ساف   من  يكون  وقد 
�سكان �لإمار�ت �لأخرى جميعًا، وبتطورها �حل�ساري �لأ�سبق، قد جتوهلت يف بع�ش �مل�سائل �لتي 
ر�أتها هامة، منها �ملنا�سب �لعليا يف �لحتاد، ومنها �أي�سًا �تخاذ عا�سمتها مقرً� لبع�ش �جتماعات 
�لحتاد، ور�أت �أنها عوملت معاملة �أي �أمارة من �لإمار�ت �خلم�ش �ل�سغرية، وقد يبدو �أمرً� طبيعيًا 
�لإمــار�ت  لكن  �لقدر،  وبنف�ش  �مل�ساو�ة،  قدم  دولة، على  د�خل  �لحتــاد،  �إمــار�ت  تعامل جميع  �أن 
�لثالث �لكبرية �أبو ظبي وقطر ودبي مل تطبق هذ� �ملبد�أ منذ �لبد�ية، و�إمنا �ألقت بثقلها �ل�سيا�سي 
لدى  بذلك  فخلقت  وقيادته،  �لحتــاد  قيام  عن  �مل�سوؤولة  نف�سها  و�عتربت  �لن�سبي  و�لقت�سادي 
�مل�سوؤولني �لبحرينيني مر�رة و�سعور� بالغنب، نتيجة ل�سعورهم بعدم �مل�ساو�ة مع �لإمار�ت �لثالث 

�لكبرية.

وبنف�ش �لنظرة ينبغي �أن تتحمل �لبحرين م�سوؤوليتها �لتاريخية يف �مل�سري �لذي �نتهي �إليه 
�لحتاد  مباحثات  خالل  مو�قفها  فاأخ�سعت  منها،  مطلوبًا  كان  وما  وحجمها  يتفق  ومبا  �لحتاد، 
طبقًا ملا تتعر�ض له خارجيًا من �سغوط وادعاءات، وملا �سوف ت�ستفيده موؤقتًا من الحتاد، وما ينوء 
بني  مو�قفهم  وتر�وحت  ممثلوها،  ناور  هنا  ومن  تتجاوزها،  مل  تاريخية  م�سكالت  من  كاهلها  به 
�لرتدد و�لتاأييد يف �لرت�جع، فيما و�فقت عليه وما �أجمعت عليه �لإمار�ت �لأخرى، و�فتعال �لأزمات 
�ل�سكلية �أحيانًا، ب�سكل ل يتفق مع �لإميان �حلقيقي �أو �ملبدئي ب�سرورة �لحتاد و�أهميته، �أو �لقدرة 
على �لت�سور �أنها �ستجد م�ستقبلها وو�سعها ووزنها �حلقيقي د�خل دولة �لحتاد قويًا وموؤثرً� وهامًا. 

*  *  *
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�أما بالن�سبة لقطر فلم يعد ثمة خيار �أمامها لكي تعلن هي �لأخرى ��ستقاللها منفردة، بعد 
�أن �حتدت �إمار�ت �ساحل عمان �ملت�سالح �ل�سبع وكونت دولة م�ستقلة، وبعد �أن ��ستقلت �لبحرين 
وكونت دولة خا�سة بها، وكانت قطر قد لعبت دورً� هامًا يف �سبيل �إقامة �لحتاد، منذ �أن �سارعت 
 ،1968 �سباط  فرباير  دبي  يف  اتفاقيته  اإعداد  وحتى  الربيطاين  الإعالن  ع�سية  م�سروعه  باإعداد 

و�لتي �أعلن مبوجبها قيام  �حتاد �لإمار�ت �لعربية.

وقد حتملت قطر م�سوؤولياتها خالل  مباحثات �لحتاد �ل�ساقة و�لطويلة )نحو ثالث �سنو�ت( 
فقدمت م�سود�ت م�سروعات وقر�ر�ت و�ساركت يف �للجان، و��ست�سافت �لعديد من دور�ت و�جتماعات 
جمل�ش �لحتاد )�لأعلى و�ملوؤقت(، وتر�أ�ش ويل عهدها ونائب حاكمها �آنئذ �ل�سيخ خليفة بن حمد �آل 
ثاين �ملجل�ش �لحتادي �ملوؤقت �لذي �عترب نو�ة ملجل�ش وزر�ء �حتادي، وعندما ف�سلت �لدورة �لر�بعة 
للمجل�ش �لأعلى يف �أن ت�ستكمل در��سة جدول �أعمالها، �أ�سدرت �حلكومة �لقطرية بيانها �مل�سار �إليه 
يف 31 �أكتوبر ت�سرين �لأول 1969 الذي بلورت فيه نقاط اخلالف وحددت موقفها، ثم قامت باإجراء 

�ت�سالت وم�ساور�ت جديدة مع �لإمار�ت �لأخرى لكي تثبت �أنها ل تنوي �لن�سحاب من �لحتاد.

�إمتام م�سروع �لحتاد مما جعل  �حتمال عدم  بد�أت تفرت�ش  فاإن قطر  وبالرغم من ذلك، 
�لعدة  و�تخاذ  بريطانيا  عن  �ل�ستقالل  مب�ساألة  يتعلق  فيما  وخا�سة  للم�ستقبل،  تتح�سب  حكومتها 
�ملوؤهلة لذلك، ومن �مل�سلم به �أن قطر كانت ترى نف�سها موؤهلة لكي تلعب دورً� قياديًا د�خل دولة 
�لحتاد، كما كانت ترف�ش قبول هيمنة �لبحرين على �لحتاد �ساعرة باأن لها مركزً� متميزً� بني 
�لإمار�ت �ملتزعمة �لحتاد، فهي �لإمارة �لوحيدة �لتي لي�ست لها م�سكلة �أمنية م�سلطة عليها، كما 
�أنه مل يعد لها م�سكالت حدودية مع �ململكة �لعربية �ل�سعودية بعد �أن حلت وديًا مما قوى �لرو�بط 
بينهما)22(، ي�ساف �إلى ما �سبق �أقدميتها يف �لعمل �ل�سيا�سي و�لنمو �لقت�سادي، و�أنها ل مطالب 

�أجنبية فيها، ول مطالب عربية يف �أر�سها، ول م�سكلة �أقلية)23(.

د�خليًا  �سيا�سية،  �تخذت خطو�ت  قد  �ل�ستينيات،  �أن قطر خالل عقد  �سبق  ما  �إلى  ي�ساف 
وخارجيًا، مهدت لها يف �لنهاية �سبل �ل�ستقالل، عندما �ألغي من�سب �مل�ست�سار �لربيطاين حلكومة 
قطر �لذي كان يهيمن على دو�ئر �حلكومة مع وجود �ملديرين �مل�ساعدين له،  بعد �أن تبنت قطر خطة 
لتعريب �لإد�رة،  كما �أق�سي مدير �لأمن �لربيطاين �أي�سًا من من�سبه، وحتى �أو�خر �ل�ستينيات،  مل 
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يعد بالإد�رة �لقطرية �سوى بع�ش �ملهند�سني و�لع�سكريني)24(. وفيما يتعلق باخلطو�ت �خلارجية، 
�أوبيك،  للنفط  �مل�سدرة  �لــدول  منظمة  �إلــى   1961 �لثاين  كانون  يناير/  يف  قطر  �ن�سمت  فقد 
�لدول  جلامعة  لالن�سمام  متهيدً�  �لعربية،  �لدول  جلامعة  �لثقافية  �للجنة  دور�ت  يف  و��سرتكت  
�لعربية، وي�ساف �إلى ما �سبق �إ�سد�ر قانون �جلن�سية �لقطرية عام 1961 مما �ساعد على بلورة 
�أربع  باإن�ساء  �ل�سخ�سية �لوطنية لقطر و�لقطريني، ثم ��ستكمال بناء �جلهاز �لإد�ري عام 1962 
�إد�ر�ت رئي�سية، مبثابة وز�ر�ت،  لل�سوؤون �ملالية و�ل�سوؤون �لإد�رية و�سوؤون �لنفط ثم �إد�رة لل�سوؤون 
�لقانونية، وعندما �أعلنت بريطانيا �أنها �ستن�سحب من �خلليج، بد�أ دور �ملعتمد �لربيطاين يف قطر 

يتقل�ش ب�سكل تدريجي حتى كاد ينح�سر يف �ملهام �لقن�سلية وحدها)25(.

�لتي  �خلارجية  �ل�سوؤون  مبمار�سة  تتعلق  جديدة  خطوة  �ل�سابقة  �خلطو�ت  على  ترتب  وقد 
كان �ملعتمد �لربيطاين يتولها، فاأ�سدرت �حلكومة �لقطرية يف 26 يونيو حزير�ن 1969 مر�سومًا 
لوز�رة  نو�ة  �أ�سبحت فيما بعد  تتبع د�ر �حلكومة،  لل�سوؤون �خلارجية،  �إد�رة  باإن�ساء  يتعلق  بقانون 
�خلارجية، وكان من بني �خت�سا�سات هذه �لإد�رة �قرت�ح �أ�س�ش �ل�سيا�سة �خلارجية �لعامة للدولة، 
وو�سع خطط تنفيذها، ودعم تنمية �لرو�بط �لحتادية يف �ستي �ملجالت بني �إمارة قطر و�لإمار�ت 
�لعربية خا�سة،  و�لدول  �لإمارة  بني  و�لثقافية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لعالقات  و�إمناء  �لأخرى، 
�لــخ)26(.  و�عتربت  لــالإد�رة  تابعة  �لأخرى بوجه عام. ويكون لها مكاتب يف �خلارج تكون  و�لدول 
�ملذكرة �لتنفيذية لهذ� �ملر�سوم �أن �إن�ساء هذه �لإد�رة خطوة طيبة يف �إطار �حتاد �لإمار�ت �لعربية، 
�إذ من �ساأنها �أن تتعاون هذه �لإد�رة مع غريها من �لإد�ر�ت �لأخرى لإمار�ت �لحتاد على خلق نو�ة 
�ساحلة لوز�رة �خلارجية �لحتادية، كما �أن هذه �لإد�رة تهدف �إلى حتقيق غاية مرحلية حمدودة، 
تلك  �إن�ساء  �أ�سباب  ز�لت  ذلك،  مت  فاإذ�  �لعربية،  �لإمــار�ت  �حتاد  خارجية  وز�رة  قيام  يتم  حتى 

�لإد�رة)27(.

يثار من  �أن  �ل�سابق تتح�سب م�سبقًا ملا ميكن  للمر�سوم  �لتف�سريية  �ملذكرة  �أن  �لو��سح  ومن 
ت�ساوؤل ��ستنكار من جانب بع�ش �لإمار�ت �لعربية، وهو ما حدث بالفعل، فر�أت بع�ش �لإمار�ت �أن 
قطر باإن�ساء �إد�رة لل�سوؤون �خلارجية تقيم �لدليل على �أنها تعمل على و�أد �لحتاد، فردت �حلكومة 
�لقطرية على ذلك باأن �إمارتي �أبو ظبي و�لبحرين قد �أن�ساأتا مثل تلك �لإد�رة يف كل منهما، قبل 
�سهور، ومل يوجه �إليهما مثل هذ� �لتهام، كما �أ�سافت باأن هذه �لإد�ر�ت من �ساأنها �أن تخلق نو�ة 



146

�ساحلة لوز�رة �خلارجية �لحتادية يف �مل�ستقبل)28(، وبذلك يت�سح �أن �جتاهًا جديدً� يف �ل�سيا�سة 
�إذ� ما قدر  و�إن�ساء وز�رة للخارجية يف دولة �لحتاد،  �لإد�رة  �إن�ساء  �لقطرية ل يرى تناق�سًا بني 
�إذ� مل يتم م�سروع  �لإد�رة نو�ة لوز�رة خارجية قطرية،  �أن تقوم، ويف نف�ش �لوقت تكون هذه  لها 
�جلهاز  ببناء  يتعلق  فيما  �ل�ستقالل  ملقدمات  ��ستكماًل  �لوقت  نف�ش  يف  يعد  تفكري  وهو  �لحتــاد، 

�لإد�ري للحكومة، و�لذي �سرعت فيه قطر منذ عام 1962 .

وتت�سح �سورة �لجتاه �ل�سيا�سي �جلديد �أكرث باتخاذ خطوة هامة يف �لثاين من �أبريل ني�سان 
1970 عندما �أ�سدرت �حلكومة �لقطرية د�ستورً� خا�سًا بقطر يحمل ��سم “�لنظام �لأ�سا�سي �ملوؤقت 
للحكم يف قطر”، و�أر�سلت مبعوثني عنها لتبليغ حكام �لإمار�ت �لأخرى بهذه �خلطو�ت، وتف�سريها 
قبيل �أربع وع�سرين �ساعة من �إعالن هذ� �لد�ستور، مما �أعطي فر�سة �سئيلة ملر�جعتها)29(، ومع 
ذلك قوبل �لإجر�ء �لقطري بده�سة من جانب بع�ش �لإمار�ت، حيث �عتربته �بتعادً� عن �لحتاد 
و�ختيارً� لال�ستقالل �ملنفرد بد�ستور خا�ش، برغم �أن �لأمل يف �إمتام قيام �لحتاد مل يكن قد �نتهى 

متامًا.

لذلك �أ�سدرت �حلكومة �لقطرية مذكرة يف 15 �أبريل/ ني�سان 1970 حاولت �أن تو�سح بها 
�أن ن�سو�ش هذ� �لد�ستور ل تتعار�ش مع ع�سوية قطر يف �لحتاد بل هي تطبيق لها)30(، و�أنه ورد 
بديباجته “�أن من �أجل �أعز �أمانينا �أن نهيئ لل�سعب حياة عزيزة يف كنف �حتاد �لإمار�ت �لعربية، 
ورد  جميعًا” كما  لأع�سائه  و�لزدهــار  و�لتقدم  �ل�ستقر�ر  ل�سمان  �لطرق  �أمثل  باأنه  نوؤمن  �لذي 
مبادته �لأويل �أن “قطر دولة عربية م�ستقلة ذ�ت �سيادة، ع�سو يف �حتاد �لإمار�ت �لعربية”)31(، 
ومبقت�سي �لن�ش �ل�سابق، ل يتنافى ��ستقالل قطر مع ع�سويتها يف �لحتاد، ومن ثم فاإن كل خطوة 

تخطوها نحو ��ستقاللها،  ل تبعدها عن �لحتاد. 

وقد �أ�سافت �ملذكرة �لقطرية �أن قر�ر �ملجل�ش �لأعلى رقم 3 لعام 1969 قد نوه باإمكان �أن يكون 
لكل �إمارة د�ستور، حني ق�سى باإن�ساء جمل�ش وزر�ء يكون من �خت�سا�ساته بحث �لد�ساتري و�لقو�نني 
�لتي ت�سنها �لإمار�ت لنف�سها، للتحقق من عدم تعار�سها مع �أحكام �لد�ستور و�لقو�نني �لحتادية، 

كما �أن �تفاقية �لحتاد تن�ش على دعم �حرت�م كل �إمارة ل�ستقالل �لأخرى و�سيادتها)32(.

�أحد�هما  وز�رتــني  باإن�ساء  ن�ش  على  يحتو  مل  �لقطري  �لد�ستور  �أن  كذلك  �ملالحظ  ومن 
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للخارجية و�أخرى للدفاع كما فعلت �لبحرين، على �عتبار �أن هاتني �لوز�رتني هما من �خت�سا�ش 
�حلكومة �لحتادية، مما يعزز فكرة �أن �سدور هذ� �لد�ستور ل يعد �بتعادً� عن �لحتاد. وقد �أو�سح 
�خلارجية  و�ل�سيا�سة  �لدفاع  �سوؤون  “�أن  فيه  ذكر  له  �لنقطة يف حديث  كامل هذه  �لدكتور ح�سن 
ويف  دبي،  �تفاقية  يف  �سريح  بن�ش  �لحتــاد،  �خت�سا�سات  من  و�لقن�سلي  �لدبلوما�سي  و�لتمثيل 
بع�سويتها يف  كليًا  يوؤكد حر�سها على مت�سكها مت�سكًا  نظام قطر  �لوز�رتني يف  عدم وجود هاتني 

�لحتاد”)33(. 

�لقطرين  �مل�سوؤولني  جانب  من  تربيرً�  جتد  قطر  جانب  من  �ل�سابقة  �خلطو�ت  كانت  و�إذ� 
يجعلها تتفق ووثائق �لحتاد �أو ل تتعار�ش معها، و�أنه قد روعي ذلك عند �إعد�دها ل�ستكمال بناء 
�لدولة و�لأخذ باأ�سباب �ل�ستقالل ومقدماته، فمن �ملالحظ �أنها  تعطي “بدياًل خا�سًا” يف حال 
من جناح �مل�سروع �لحتادي، فاإد�رة �ل�سوؤون �خلارجية تتحول �إلى وز�رة، و�لد�ستور ل يحتاج �إل �إلى 
بع�ش �لتعديل “حدث فيما بعد” مما يعزز موقف قطر عند ��ستكمال مباحثات �لحتاد وو�ساطات 
�إنقاذها و�ل�سري فيها �إلى نهايتها �ملقدورة، خا�سة وقد ر�أت �أن �لبحرين تتجه قبلها �لجتاه نف�سه. 

�أو�ئل عام 1971 ويقرتب موعد �لن�سحاب �لربيطاين،  وبينما تتعرث حماولت �لو�ساطة يف 
ر�حت �ل�سلطات �لقطرية ت�ستعد د�خليًا بر�سم خطو�ت �سيا�ستها �ملقبلة يف حال �لياأ�ش �لتام من 
هذه  �أهم  وكانت  مل�سلحتها،  حتقيقًا  �ل�ستقالل  نحو  و�لجتــاه  �لوجود،  حيز  �إلى  �لحتاد  �إخــر�ج 
�إلغاء معاهدة �حلماية �لربيطانية على قطر، و�لعرت�ف با�ستقاللها بعقد �تفاقية مع  �خلطو�ت 
�حلكومة �لربيطانية يف غ�سون �ل�سهور �لقليلة �لتالية، ثم �ل�سعي للح�سول على �لعرت�ف بقطر 
دولة كاملة �ل�ستقالل تامة �ل�سيادة من جانب �لدول �لعربية و�حلكومة �لربيطانية و�أكرب عدد من 
�إد�رة  و�أخري� ميكن حتويل  �ملتحدة،  �لأمم  وهيئة  �لعربية  لع�سوية �جلامعة  �لن�سمام  ثم  �لدول، 

�ل�سوؤون �خلارجية مع بع�ش �لتعديالت �لالزمة �إلى وز�رة للخارجية)34(.

وعندما ف�سلت �لو�ساطة �لأخرية وبد� و��سحًا �أن �إمار�ت �ساحل عمان �ل�سبع تتجه نحو �إعالن 
�حتادها يف دولة و�حدة م�ستقلة، وهو ما حدث يف يوليو/ متوز 1971، ثم �إعالن �لبحرين ��ستقاللها 
منفردة بعد ذلك بنحو �سهر، كانت �حلكومة �لقطرية هي �لأخرى قد ��ستكملت ��ستعد�دها لل�سري 
�ل�ستقالل  ووثائق  حمادثات  كانت  حتى   1971 �أيلول  �سبتمرب  �أول  جاء  �إن  وما  ذ�تــه.  �لجتــاه  يف 
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وت�سبح  تامًا  ��ستقالًل  ��ستقاللها  قطر  لتعلن  و�لربيطاين  �لقطري  �جلانبني  بني  عليها  �تفق  قد 
دولة ذ�ت �سيادة كاملة، يف �لد�خل و�خلارج، ولتنتهي بذلك، �ساأنها �ساأن �لبحرين، �سلتها باحتاد 

�لإمار�ت �لعربية، �لذي حتول بالإمار�ت �ل�سبع �إلى “دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة”)35(. 

وعلى كل فاإن قطر قد حتملت جزءً� من �مل�سوؤولية كبقية �سقيقاتها يف �مل�سري �لذي �نتهى 
�إليه م�سروع �لحتاد �لت�ساعي، تلك �مل�سوؤولية �لتي تتحدد يف �عتبارين �أ�سا�سيني، �أولهما: حجمها 
بني �لإمار�ت �لأربع �لكبرية �قت�ساديًا وب�سريًا، وثانيهما: �لدور �لأ�سا�سي و�لر�ئد �لذي لعبته منذ 
�لبد�ية لإقامة �حتاد �لإمار�ت، مذ كان جمرد فكرة ن�ساأت ع�سية �لقر�ر �لربيطاين بالن�سحاب، 
وحتى �آخر مر�حل �ملباحثات �ل�ساقة و�ملرهقة، فهذ�ن �لعتبار�ن جعالها تلعب دورً� ناف�سته عليها 
بع�ش �لإمار�ت �لأخرى، وتت�سرف باأ�سلوب جعلها مو�سع �تهام من �لبع�ش �لآخر بالرغبة يف تزعم 

�لحتاد وقيادته)36(.
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